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OPDATERING OG NYE MULIGHEDER I PURE
Det er med den seneste opdatering i Pure blevet muligt at 

uploade et hero-image (coverbillede) og en video på insti-

tutter og centres profiler i Forskerportalen. I den forbindelse 

vil vi gerne slå et slag for at man ude i de forskellige organi-

sationer laver en tekst til at præsentere afdelingens arbejde, 

samt eventuelt sende et billede og/eller en video.  Send tekst, 

billede og video m.m. til Pure-kontoret, så sørger vi for at 

uploade den til jeres profil på Forskerportalen. 

Se eksempel eller se vejledning.

GRATIS OA-PUBLICERING HOS ELSEVIER
Med den nye konsortieaftale indgået mellem Elsevier og en række danske forskningsinstitutioner er det blevet muligt 

gratis at publicere OA i en række Elsevier-tidsskrifter. Omkostningerne bliver i stedet dækket igennem bibliotekets 

licensaftaler. Se listen over de tidsskrifter som aftalen gælder for eller kontakt open-access@bib.sdu.dk. 

For at få open access dækket af aftalen, skal følgende være opfyldt:  

       -

       -

       -

PURE ER PÅ TWITTER
Følg også med i vores nyheder 

på twitter!

       @PureSDU

Artiklen skal være indsendt til tidsskriftet mellem 1. januar 2021 og 31. december 2024. 

Corresponding author skal være affilieret til SDU, Universitetshospitalerne i Region Syddanmark eller et af de       

øvrige danske universiteter, der er en del af aftalen. 

Corresponding author skal vælge at publicere open access, når artiklen bliver accepteret i et af de omfattede tidss-

krifter. Corresponding Author kan derefter vælge en af open access-licenserne CC BY eller CC BY-NC-ND.

INDHOLD FRA SDU FORSKERPORTAL INDEKSERET I SUMMON
Alle publikationer på Forskerportalen bliver nu indekseret i Summon, dvs. bibliotekets søgebrønd. På den måde bliver 

forskningspubliceringen på SDU langt mere synlig for brugerne af SDU’s bibliotek.   

Se eksempelvis vores kollegas afhandling, hvor der er Open Access fra SDU’s Forskerportal: Link til Summon-søgning

AFSLUTNING AF PUBLIKATIONSÅRET 2020
Publikationsåret 2020 er afsluttet i Pure fra 1. marts. Det betyder, at vi har valideret 

alt det, der er udgivet og rykket alt det frem til 2021, som endnu ikke er udkommet 

i løbet af 2020. I alt har vi valideret 7840 publikationer. Dem klargør vi nu til Open 

Access og BFI-høst, samtidig med at vi fortsætter med at validere 2021-publikation-

er. 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/organisations/sdu-galaxy  
https://www.sdu.dk/-/media/files/bibliotek/pure/forskerportal+-+visuelle+muligheder+for+enheders+profiler.pdf  
https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningspublicering/open+access/publiceringsaftaler/elsevier
https://twitter.com/PureSdu
https://syddansk.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&l=en-UK&q=%22at%20blive%20til%20kvinde%22 



