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Quick Guide til Grøn Open Access 
 

 
Denne guide hjælper dig med at gøre dine forskningspublikationer Open Access, når du ikke allerede har 

publiceret i et Open Access-tidsskrift eller på anden vis har betalt for Open Access. 

 
Grøn Open Access betyder selvarkivering eller parallelpublicering af en artikelversion i repository som f.eks 

Pure. SDU’s Open Science-politik opfordrer på det kraftigste til, at du deler dit accepterede manuskript i Pure.1 

På SDU deler du dit accepterede manuskript nemmest ved at sende det og relevante figurer og tabeller til 

puresupport@bib.sdu.dk.  

 

Hvad er et accepteret manuskript? 
→ Et accepteret manuskript er en peer-reviewed manuskriptversion af din artikel, dvs. den version, der er 

endeligt accepteret efter peer-review-rettelser, men som endnu ikke har fået forlagets layout. Det kan 

være et Word-dokument, du har på din computer. 

 

Hvis du gemmer dit manuskript med et tydeligt filnavn, idet artiklen accepteres endeligt, er du sikker på, 

at du nemt kan finde den rigtige version til open access på et senere tidspunkt.  

 

Et accepteret manuskript ser ofte ud som disse eksempler. Fælles for dem er, at der ikke er tidsskriftets 

layout på.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
1 https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/sdu+open+science+policy-09032018.pdf  

Se flere eksempler på 
accepterede manuskripter 
her:  
 

- HUM 

- NAT 

- SAMF 

- SUND 

- TEK 

 

mailto:puresupport@bib.sdu.dk
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/sdu+open+science+policy-09032018.pdf
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/st%C3%B8d-in-unexpected-morphological-contexts-in-standard-danish-an-e
https://portal.findresearcher.sdu.dk/files/170142161/High_dose_etoposide_formulations_do_not_saturate_1_intestinal.pdf
https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/portal/173130672/RegionalelectionsDenmark_manus.pdf
https://portal.findresearcher.sdu.dk/files/171826631/Askgaard_2020_jmn_edited03_gro.pdf
https://findresearcher.sdu.dk:8443/ws/portalfiles/portal/170531772/Jakob_k.pdf
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De fleste tidsskrifter tillader, at du uploader en tidlig version af din artikel til dit institutionelle repository. 

Hvordan og hvornår et accepteret manuskript må uploades, defineres som oftest i udgiverens 

standardpolitik. Det er samtidig inkluderet i den aftale (’copyright transfer agreement’), som du 

underskriver med udgiveren. 

 

Er du ikke ’corresponding author’ på publikationen, kan det være nødvendigt at kontakte en af dine 

medforfattere for at få fat på den endelige manuskriptversion. 

 
Når du har fundet denne version af din artikel, anbefaler vi, at du sender den til Pure-kontoret med en 

angivelse af, at dette er den peer-reviewede version af dit manuskript. 

 
 

Hvad sker der, efter jeg har sendt mit manuskript til Pure-kontoret? 
På SDU sørger Pure-kontoret for at undersøge de betingelser, der findes for deling via Pure ved netop det 

tidsskrift, du har publiceret ved samt for korrekt upload af dit manuskript.  

 
Dit accepterede manuskript vil i de fleste tilfælde blive underlagt en embargo-periode. Det betyder, at vi vil 

uploade dit manuskript til Pure med det samme, men at den offentlige adgang til dokumentet først 

kommer senere. Embargo-periodens længde kan variere fra tidsskrift til tidsskrift. 

 
Hvis du har spørgsmål til Open Access eller Pure og gerne vil vide mere om hvilke af dine artikler, der kan 

opnå Grøn Open Access, sidder vi klar til at hjælpe på puresupport@bib.sdu.dk 
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