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Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 

4, jf. § 50, stk. 2 – aftale om digitalisering og tilgængeliggørelse af 

tidsskrifterne "Ugeskrift for læger" og "Bibliotek for læger" 

 

Kulturministeriet modtog den 7. juni 2021 en anmodning fra Copydan Tekst & Node om 

godkendelse af Copydan Tekst & Node som organisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for det 

område, der er defineret i aftalen om digitalisering og tilgængeliggørelse af 

tidsskrifterne "Ugeskrift for læger" og "Bibliotek for læger", som er indgået med 

Lægeforeningen.  

 

Copydan Tekst & Node har til anmodningen vedlagt aftalen med Lægeforeningen og 

2018-medlemstal for forvaltningsorganisationen. 

 

Med aftalen klarerer Copydan Tekst & Node rettighederne til eksemplarfremstilling og 

tilgængeliggørelse af Ugeskrift for læger og Bibliotek for læger. Der er tale om en 

klarering af tidsskrifter for perioden 1900-2002, som samlet udgør omtrent 530.000 

sider.  

 

Aftalen giver Lægeforeningen mulighed for digital eksemplarfremstilling, lagring samt 

efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden af tidsskrifterne på hjemmesiden for 

Ugeskrift for læger. Aftalen giver endvidere mulighed for anvendelse af fremmed 

medhjælp. 

 

Godkendelsen ønskes for en 5-årig periode fra nuværende godkendelses udløb, dvs. fra 

4. juli 2021 til og med 4. juli 2026. 

 

Copydan Tekst & Node har oplyst, at aftalen alene omfatter autorrettigheder, idet 

Lægeforeningen selv har udgiverrettighederne.  

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende: 

 

Afgørelse 

 



 

Side 2 

Copydan Tekst & Node godkendes som organisation, der kan indgå aftaler med 

aftalelicensvirkning, jf. ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for det 

udnyttelsesområde, der er defineret i aftalen om digitalisering og tilgængeliggørelse af 

tidsskrifterne "Ugeskrift for læger" og "Bibliotek for læger", som er indgået med 

Lægeforeningen.  

 

Godkendelsen gælder fra den 4. juli 2021 til og med den 4. juli 2026. 

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadighed 

forbliver opfyldt: 

 

1. Copydan Tekst & Node repræsenterer i hele godkendelsesperioden en 

væsentlig del af rettighedshaverne til de værker, aftalens udnyttelsesområde 

omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Tekst & Node forpligter sig til på begæring at fremlægge alle 

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet.  

 

3. Copydan Tekst & Nodes virksomhed udøves inden for rammerne af gældende 

lovgivning, herunder lov om ophavsret, lov om kollektiv forvaltning af ophavsret 

og Danmarks internationale forpligtelser på disse områder. 

 

4. Copydan Tekst & Node angiver, i overensstemmelse med de forpligtelser, der 

følger af servicedirektivet, tydeligt på sin hjemmeside, at Copydan Tekst & 

Node er godkendt af Kulturministeriet.  

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særligt lagt vægt på: 

 

- at Copydan Tekst & Node efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, som vil blive anvendt i Danmark på det 

ansøgte område,  

 

- at der ikke er andre forvaltningsorganisationer, der agerer på samme område i 

Danmark,  

 

- at det ikke er muligt på eneretsbasis uden uforholdsmæssige vanskeligheder at 

klarere de involverede rettigheder, 

 

- at Copydan Tekst & Node er og har været godkendt inden for lignende områder 

i en lang periode, og derfor har erfaring med administration af aftalelicenser, og  

 



 

Side 3 

- at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ditte Koefoed 

Fuldmægtig, Ophavsret/Jura 

 

 


