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Publiceringspolicy vid Sophiahemmet Högskola 
 

Högskolans ambition är att synliggöra och tillgängliggöra lärosätets samlade publicering.   

 

Publiceringspolicyn gäller efter beslut av rektor och är tillstyrkt av Forskningsnämnd och 

Utbildningsnämnd. 

 

 

1. Spridning av forskningsresultat 

Forskning som bedrivs vid Sophiahemmet Högskola eller av forskare knutna till högskolan ska i så 

stor utsträckning som möjligt synliggöras nationellt och internationellt. 

 

2. Val av publiceringskanal 

Forskare knutna till Sophiahemmet Högskola uppmanas att publicera sina forskningsresultat i 

internationella och nationella sakkunniggranskade kanaler som bedöms vara välrenommerade.  

 

3. Val av publikationstyp 

Forskare knutna till Sophiahemmet Högskola bör i första hand publicera sin forskning i 

sakkunniggranskade och de för ämnet mest relevanta publikationstyperna (exempelvis: bok, 

bokkapitel, tidskriftsartikel, rapport, avhandling m.m.). 

För publicering av vetenskaplig artikel bör vald tidskrift vara indexerad i citeringsdatabasen Web 

of Science. 

 

4. Registrering i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) 

Det åligger den enskilde forskaren vid Sophiahemmet Högskola, där denne står som 

upphovsperson samt angivits som knuten till Sophiahemmet Högskola, att säkerställa att 

publikationer (såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga) finns registrerade i DiVA.   

Forskarstöd vid högskolebiblioteket erbjuder servicen att registrera i DiVA under förutsättning att 

forskare inrapporterar sina forskningsaktiviteter. 

Om forskare registrerar själv i DiVA ska riktlinjerna i manualerna utarbetade av 

högskolebiblioteket följas. 

Högskolebiblioteket ansvarar för länkning av DiVA-poster på högskolans hemsida. 

 

Studenter på grund- och avancerad nivå ska som obligatoriskt moment registrera sina 

självständiga arbeten och arkivera dem elektroniskt i fulltext i DiVA.  

Om upphovsrättsliga hinder föreligger synliggörs inte självständiga arbeten publikt i DiVA, 

kontakta i så fall biblioteket på förhand. 
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5. Open access      

Sophiahemmet vill verka för att forskningsresultat publiceras i fritt tillgängliga tidskrifter eller 

öppna arkiv, s.k. open access (OA).  

Högskolans forskare ska därför överväga originalpublicering i tidskrifter hos förlag som tillämpar 

peer-reviewförfarande och OA alternativt tillse att parallellpublicering sker i DiVA.   

Forskarstöd vid högskolebiblioteket erbjuder servicen att kontrollera författarnas rättigheter 

gentemot förlagen samt ladda upp fulltext i DiVA. 

Det är författarens ansvar att vid behov inhämta tillstånd för parallellpublicering hos 

tidskrift/förlag.  

Det är artikelförförfattarna som beslutar om forskningsdata ska inskickas till berört förlag i de fall 

då förlaget kräver detta. Etikrådet kan rådfrågas inför inskickande.  

 

Avhandlingar utgivna av Sophiahemmet Högskola ska alltid tillgängliggöras i fulltext i DiVA. 

 

6. Organisationstillhörighet – affiliering 

Sophiahemmet Högskola och berörd institution ska anges som affiliering i alla publikationer med 

anknytning till högskolan i enlighet med följande: 

 

Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola, Stockholm  

Department of Health Promoting Science, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden 

alternativt 

Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola, Stockholm 

Department of Nursing Science, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden 

 

7. Externa relationer 

Forskare knutna till Sophiahemmet Högskola uppmuntras att samarbeta med andra lärosäten 

både nationellt och internationellt genom att t.ex. samförfatta publikationer, åta sig 

redaktionella uppdrag och medverka i populärvetenskapliga forskningspresentationer för att 

sprida högskolans forskning till samhället i övrigt. 

 

8. ORCID 

Forskare vid Sophiahemmet Högskola ska skaffa och använda ORCID (Open Researcher & 

Contributor ID). ORCID ska inrapporteras till högskolebibliotekets forskarstöd och ska anges vid 

registrering av publikationer i DiVA. 
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Sophiahemmet den 8 oktober 2019 

 

 

 

Johanna Adami 

Rektor 

Sophiahemmet Högskola 

 

 

 

 

 


