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Notat 
 

Preprint - publisering av vitenskapelige manuskripter før 
fagfellevurdering 
 
Anbefaling fra Stab forskning, innovasjon og utdanning 
Basert på behovet for rask kunnskapsformidling i forbindelse med COVID-19-epidemien har 
forskere ved OUS anledning til å publisere sine manuskripter angående COVID-19-prosjekter i 
preprintarkiver.  Vi anbefaler preprintservere som bioRxiv eller medRxiv.  
 
Forskerne har selv ansvar for å avklare om preprintpublisering kan være til hinder for senere 
publisering eller eventuelle patentsøknader. Det oppfordres til å hente informasjon fra 
nettstedet Sherpa/RoMEO om hva de enkelte tidsskrift og utgivere tillater. Inven2 kan gi råd 
om publisering av resultater i forbindelse med patentering/innovasjonsprosjekter. 
Etter publisering i tidsskrift skal manuskriptene fjernes fra preprintserver. 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med SARS-CoV-2-utbruddet i 2019 og 2020, har det oppstått et akutt behov for 
rask deling av forskningsdata. Prosessen med fagfellevurdering og publisering kan være 
tidkrevende. Spesielt i en situasjon der man ønsker å begrense utbredelsen av smitte og raskt 
konkludere om effektivitet av ulike behandlingsmetoder, er det essensielt at ny kunnskap 
deles med kortest mulig forsinkelse. 
 
Det bør derfor vurderes om manuskripter som ennå ikke er fagfellevurdert (såkalte 
preprints) kan offentliggjøres. En innvending mot dette er at «Ingelfingerregelen», som ble 
proklamert av redaktøren i New England Journal of Medicine i 1969, slår fast at manuskripter 
som er publisert tidligere, ikke kan vurderes for ny publikasjon. Forskere kan dermed i 
ytterste konsekvens risikere at deres arbeid ikke blir fagfellevurdert og publisert. 
Dette notatet belyser løsninger og internasjonal praksis på området. 
 
Definisjoner av dokumentversjoner 
Et dokument kan gjøres tilgjengelig i ulike versjoner. Disse versjonene går under ulike 
benevnelser, men de mest brukte navnene på ulike manusversjoner er: 

 «Preprint» (opprinnelig manus) er manuskriptet som er blitt innsendt eller planlegges 
å sendes inn til et tidsskrift og som ennå ikke er fagfellevurdert.  

 «Postprint» eller AAM (author accepted manuscript) (siste manusversjon etter 
fagfellevurdering) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til 
forlaget for publisering. En postprint/AAM vil innholdsmessig være lik som den 
publiserte versjonen, men uten forlagets formattering. 

 Publisert versjon (utgivers PDF eller Version of Record) er den endelige versjonen av 
artikkelen, med forlagets formattering og sidetall. Enkelte forlag tillater at forfattere 
egenarkiverer denne versjonen. 
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https://biorxiv.org/
https://medrxiv.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
https://www.inven2.com/no
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Nasjonal praksis 
I Norge er det etablert arkiver for egenarkivering i universitets- og høyskolesektoren, f.eks. 
DUO ved UiO. Men dette er i første rekke tiltenkt arkivering av postprint og publiserte artikler. 
OUS har ikke etablert eget vitenarkiv, men vil innen kort tid inngå avtaler om bruk av BIBSYS 
med Universitetsbiblioteket. Det finnes ingen nasjonale føringer om preprint-publisering i 
Norge. Preprint-arkivering har ikke vært tema i forhandlinger mellom Direktoratet for IKT og 
fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) og forlag i PlanS-prosessen. 

Internasjonal praksis 
Internasjonalt har temaet preprint-publisering vært på agendaen i flere år. Det britiske 
medisinske forskningsrådet (MRC) kunngjorde i januar 2017 at de støtter preprint-
publisering fra og med april 2017. Samtidig uttalte Wellcome Trust at de nå vil godta preprint 
som tellende i finansieringssøknader. 

Den uavhengige organisasjonen ASAPbio har satt opp åtte prinsipper for etablering av 
preprintarkiver som er støttet av en rekke internasjonale aktører, inkludert det amerikanske 
National Institute for Health(NIH) og det europeiske forskningsrådet (ERC). 

Mulige preprintpubliseringsløsninger 
Internasjonalt finnes det i dag flere aktører som har etablert preprintarkiver, ofte knyttet opp 
mot spesifikke fagområder. Tidlig ute blant disse var arXiv som ble opprettet i ved Cornell 
University i 1991 og som primært henvender seg til fysikkmiljøet. 
 
En preprintserver for biologi og molekylærbiologi ble opprettet av Cold Spring Harbor 
Laboratory I 2013, bioRxiv. Fra 2019 har det samme miljøet, i samarbeid med BMJ publishing 
group og Yale University etablert medRxiv for medisinske manuskripter. I tillegg er JMIR 
Preprints en preprintserver som tilrettelegger for åpen fagfellevurdering. 

Praksis hos forlag 
Ulike tidsskrifter håndterer preprint-praksisen ulikt. Det finnes noen tidsskrifter hvor 
preprint diskvalifiserer forskningen fra innsending for publisering med begrunnelse i 
«Ingelfingerregelen». Flertallet av utgivere tillater at arbeid publiseres i preprintservere før 
innsending, og hos noen vurderes det fra sak til sak. Sherpa/RoMEO er en tjeneste som 
inneholder informasjon om hva de enkelte tidsskrift og utgivere tillater mht. preprint-
arkivering. 

https://mrc.ukri.org/news/browse/the-mrc-supports-preprints/
https://wellcome.ac.uk/news/we-now-accept-preprints-grant-applications
https://asapbio.org/principles
http://biorxiv.org/
http://medrxiv.org/
http://preprints.jmir.org/
http://preprints.jmir.org/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

