
SDU’s	OA-indsatser

Rapporter	i	Pure

Arkivering	af	forlagets	version	uden	for	DOAJ-tidsskrifter
Rapporten er udarbejdet på baggrund af de tidsskrifter, vi bruger på SDU. Være opmærksom på, at Ikke alle 

tidsskrifterne giver BFI-point. Ligeledes kan der også være Embargo-perioder. Alle tidsskrifter er tilføjet 

enkeltvis efter sherpa-gennemgang.

Rapportresultaterne kan beriges med en åben fil fra forlaget.

Har man DOAJ-jobbet kørende i Pure, kan man lave en nem rapport på de tidsskrifter, der er indekseret her 

og berige dem med filer, hvis man ønsker det – de burde jo selvfølgelig tælle som OA uden fil. Vær 

opmærksom på, at et enkelt forkert issn gør, at hele tidsskriftet står i Pure som DOAJ. Vi har været nødt til 

at tjekke op på jobbet efter kørsel for at se, hvad der bliver indekseret.

Links	til	godkendte	repositorier
Rapporten er udarbejdet på baggrund af de tidsskrifter, vi bruger på SDU. Være opmærksom på, at Ikke alle 

tidsskrifterne giver BFI-point. Ligeledes kan der også være Embargo-perioder.

Resultaterne kan beriges med et dybdelink til PDF og således tælle med i indikatoren.



Søgning	efter	artikler	(gylden	

og	hybrid)

NB: Efter Web of Science-opdatering 

eksperimenterer jeg med at lave noget 

færre databasesøgninger og fokusere på en 

stor i WoS i stedet.

Elsevier/ScienceDirect
Elseviers artikler kan søges i ScienceDirect 

ret nemt. Jeg har oprettet mig selv som 

bruger for at kunne sætte alerts på mine 

søgninger (man får lidt spam den vej også).

Går man i avanceret søgning kan man søge 

på affilieringer. Jeg søger kun på Southern Denmark og vores Hospital-enhed her i Odense. Jeg kunne ikke 

få plads til at søge på alle vores regionale sygehusafdelinger.

Under ’Refine your search’ kan der søges på ’Open Access articles’ i stedet for all. 

Søgeresultatet kan gemmes som en alert, men det giver ikke mening for os, da der går en periode før 

forskerne overhovedet registrerer forskningen i Pure. 



Jeg regner med, at vi vil foretage denne søgning i forbindelse med hver høst.

Wiley
I Wiley er det ikke lykkedes mig at sortere min søgning på, hvordan artiklen ligger. Jeg har omgået det på 

denne måde: 

Det lykkedes mig at finde en del OA-artikler på denne måde. Jeg ville heller ikke aktivere alerts på denne 

søgning af samme grund som ved ScienceDirect, men måske det giver mening for andre.



ACS
I ACS er der to typer af Open Acces, som der kan søges i. 

Begge kategorier må lægges i Pure som Open Access.

Accepterede-manuskripter	hapset	fra	databaser (ikke	for	2016	– det	skal	

gøres	på	forkant)
På SDU henter vi accepterede databaser ned fra de steder, vi kan komme til det. Indtil videre bruger vi 

ScienceDirect, ACS og OSA.

Elsevier/ScienceDirect
Elsevier har ikke en kategori, der hedder accepterede manuskripter, men søger man i fritekst, søges der 

også i udgivelsesstatus.

Min søgning ser sådan ud:

NB: Fjern gerne årsbegrænsningen

”accepted

varierende embargo-

oversigt, jeg fandt hos dem: 

- -



Denne søgning har jeg sat op til at give mig en daglig alert, da det er min opfattelse at de ofte ligger i kort 

tid, når de er lagt ind som accepteret manuscript. 

Når jeg får alerten i min mailboks, henter jeg pdf-version og lægger den i en mappe til senere arkivering i 

Pure. 

Wiley
Jeg sagde til workshoppen, at jeg ikke havde fundet ud af at søge efter manuskripter i Wiley, men jeg tror, 

jeg alligevel fandt en måde her. Man kan søge på deres standard-disclaimer, der kommer på deres 

accepterede manuskripter. 

Husk alert!



ACS	(kemi)
Hos ACS kan man søge specifikt på en gang i JAM (just 

accepted manuscripts) og ASAP (as soon as possible). 

Laves denne søgning, skal man være opmærksom på, at 

det er JAM, der må lægges i Pure som et accepteret 

manuscript. 

Her søger jeg på denne måde for at få manuskripter.  

Husk at sætte en alert. 

OSA	Optical		Society
Har accepterede manuskripter, men de kan ikke pilles ud i separat søgning:
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