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Indledning 
Projektet ”DEFF forskningskommunikation- og kommunikation” startede op 10. april 2014 og blev afsluttet 
med konferencen Moving linked open data forward d. 24. november 2016. Det samlede projekt bestod af 2 
delprojekter (samt tværgående aktiviteter): 

1) Forskningsdokumentation: Dansk implementering af ORCID som permanent, globalt forsker-ID 
 

2) Forskningskommunikation og formidling: Fornyet national forskningsdatabase med Support for 
Open Access aktiviteter 

Hvert af de 2 delprojekter rummede 6 leverancer, og resultatet af disse beskrives i afrapporteringen. 

Delprojekt 1 havde sit afsæt i det tidligere DEFF-støttede ORCID-forprojekt, som anbefalede at igangsætte 
et bredt projekt om en national ORCID implementering hurtigst muligt. Hvor forprojektet fokuserede på 
organisering af implementeringen – økonomisk som teknisk – så var fokus i dette delprojekt en resolut og 
samlet dansk indsats, der med udgangspunkt i den gode danske udgangsposition (institutionernes 
ensartede PURE-forskningsdatabaser samt den nationale infrastruktur omkring den danske 
forskningsdatabase) skulle sikre en hurtig integration mellem den danske infrastruktur og den globale, 
således at Danmark, som en af de første nationer, kunne opnå de fordele en enkel, entydig og bredt 
understøttet forsker/forfatter-identifikation repræsenterer. 

Delprojekt 2 havde sit afsæt i den kendsgerning, at Den Danske Forskningsdatabase efter flere års stilstand 
trængte til en gennemgribende opgradering, for også fremover at kunne formidle danske 
forskningsresultater effektivt og interessant. Delprojektet havde fokus på at udvide indhold samt udvikle 
design og funktionalitet. 

Udover den tekniske videreudvikling af Den Danske Forskningsdatabase var andre væsentlige leverancer, at 
etablere et Open Access sekretariat til at understøtte netværksaktiviteter, og ideelt at sikre bæredygtighed 
efter projektets afslutning. 

Projektkonsortiet var bredt sammensat og havde deltagelse fra følgende institutioner:  

- DTU (projektejer og overordnet projektleder – samt projektleder for delprojekt 1) 
- Aalborg Universitetsbibliotek (ansvarlig for to leverancer i delprojekt 1) 
- Roskilde Universitet (projektleder for delprojekt 2 samt ansvarlig for to leverancer i delprojekt 2) 
- Udover ovennævnte så deltog følgende institutioner i den lokale implementering af ORCID 

(leverance 5 i delprojekt 1): 
o Aarhus Universitetsbibliotek 
o Copenhagen Business School Bibliotek 
o Kulturministeriets forskningsinstitutioner, v. Det Kongelige Bibliotek 
o Syddansk Universitetsbibliotek 
o UC Viden og de danske University Colleges 
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Delprojekt 1: Dansk implementering af ORCID som permanent, globalt 
forsker-ID 
 

Leverance 1: National konsortieaftale om medlemskab af den globale ORCID organisation 
Allerede i ORCID pilotprojektet indledte DTU kontakten til ORCID organisationen vedrørende mulighederne 
for etableringen af et nationalt ORCID konsortium. Med starten på nærværende DEFF-projekts i april 2014 
indledtes realitetsforhandlingerne med ORCID’s Executive director Laurel Haak om etableringen af et 
nationalt ORCID konsortium. I juli 2014 var et udkast til verdens første nationale konsortium aftale med 
ORCID. Aftalen var underskrevet af alle parter og blev effektueret 1. september 2014 gældende til 1. april 
2016. I forbindelse med at konsortiumaftalen blev offentliggjort publicerede ORCID organisationen blog 
indlægget: ”Denmark adopts ORCID consortium approach”1.  

Konsortium modellen som det danske konsortium var med til at udvikle har nu dannet model for lignende 
konsortie aftaler bl.a. i Italien2, Finland3 og i Storbritannien4.  

Fra den 1. marts 2015 blev Københavns Universitet også medlem af det danske ORCID konsortium. 

I forbindelse med afslutningen af Delprojekt 1 overleverede DTU lederskabet af ORCID konsortiet til DEFF 
Licenser i april 2016. DEFF vil nu videreføre det nationale ORCID konsortium.  

 
Leverance 2: National deltagelse i ORCID organisationens møder og arbejdsgrupper 
DTU har som leder af Delprojekt 1 løbende deltaget i møder organiseret af ORCID og deltaget i 
international videndeling og delt de danske erfaringer som frontløbere på ORCID implementeringen. Mest 
signifikant har været: 

• Præsentation af den danske model og erfaringerne fra de to ORCID projekter sponsoreret af DEFF 
ved ORCID seminar arrangeret af ORCID og det finske ministerium for uddannelse og kultur i 
Helsinki 29. september 20145.  

• Deltagelse i ”program committee” ved ORCID/CASRAI Joint Outreach Conference 18 -19 maj 2015 
samt moderator ved parallel sessionen “Attribution in the Research Lifecycle: Persistent 
identifiers.”6 

• Review af “An ORCID based synchronization framework for a national CRIS ecosystem”7. Review er 
foretaget som “open peer review” og kan derfor læses sammen med artiklen på F1000, se 
referencen i fodnoten. 

1 http://orcid.org/blog/2014/09/03/denmark-adopts-orcid-consortium-approach-orcid-implementation  
2 https://orcid.org/blog/2015/06/19/italy-launches-national-orcid-implementation 
3 https://orcid.org/blog/2016/08/05/meet-orcid-consortium-member-csc 
4 https://www.jisc.ac.uk/news/national-consortium-for-orcid-set-to-improve-uk-research-visibility-and-collaboration-
23-jun  
5 http://www.slideshare.net/elbaek/national-orcid-implementation-in-denmark-helsinki-29092014  
6 http://orcid.org/content/bcn2015 
7 Mendes Moreira J, Cunha A and Macedo N. An ORCID based synchronization framework for a national CRIS 
ecosystem. F1000Research 2015, 4:181 (doi: 10.12688/f1000research.6499.1) 
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• Præsentation af den danske model ved Knowledge Exchange workshoppen: “Researcher Identifiers 
– National approaches to ORCID and ISNI implementation”8 22-23. maj 2015 hos JISC i London. 

Udover de møder hvor projektet har haft en aktiv rolle, ofte som inviterede eksperter, har projektets 
deltagere løbende deltaget i de webinarer som ORCID og det EU-finansierede THOR-projekt, som har ORCID 
og DataCite som centrale aktører, har arrangeret9 

 
Leverance 3: Nationalt implementerings-toolkit 
Aalborg Universitetsbibliotek udviklede ORCID implementerings toolkittet, som stod klar ved 
annonceringen af det danske ORCID konsortium på www.orcid.dk.  

Siden indeholder information om ORCID på dansk og engelsk tilpasset danske forhold, som eksempelvis at 
hovedparten af danske institutioner har Pure. En stor del af den viden og erfaring som bliver delt på siden, 
er baseret på de erfaringer som DEFF-projektet ORCID Pilotprojektet indsamlede i 2013. Toolkittet består 
af: 

• Forsiden som introducerer DEFF-projektet og indeholder grafer som viser udviklingen i antallet af 
ORCID på institutionerne og samlet set.  

• Hvad er ORCID: information om hvad ORCID er og hvorfor 
• Fordele ved ORCID: for forskerne, institutionerne og for bevillingsgiverne 
• Få et ORCID: Hvordan man får et ORCID i Pure  
• Support i Danmark: Sider og links til lokal ORCID support 
• Implementering af ORCID i Danmark: 

o Værktøjskasse ”Toolkittet”: Hjælp til at komme i gang, rapport fra pilotprojekt, kampagne 
materialer, manualer til Pure og opsætning af ORCID 

o Eksempler på organisationer som anvender ORCID 
o Historier fra implementeringsprocessen: case-historier om ORCID 

 

I forbindelse med etableringen af ORCID.dk blev der indgået en skriftlig aftale med ORCID.org om 
anvendelsen af deres logo’er og brand. Siden gennemgik desuden ORCID organisationens revision inden 
den blev publiceret. I dag tilbyder ORCID at hoste nationale subsites under ORCID.org domænet, dette 
koncept var ikke klar ved projektets start.  

Den 1. september 2014 udsendte AUB en kasse til alle projektdeltagerne med diverse materialer til 
promovering af ORCID, herunder: plakater, bolsjer med ORCID print, klistermærker mv.  

Se eksempler fra ORCID.dk på næste side.  

8 http://www.knowledge-exchange.info/event/researcher-identifiers  
9 ORCID og THOR events: https://orcid.org/about/events |  https://project-thor.readme.io/docs/thor-ambassador-
webinar   
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Billede 1: Screenshot af ORCID.dk forsiden 

 

 

Billede 2: Screenshot fra ORCID.dk - søjlediagram over antal ORCIDs per institution og forhold til målsætning om 80% dækning. 
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Leverance 4: National støttefunktion til støtte for de enkelte institutioners 
implementeringsarbejde 
Udover hjemmesiden og toolkittet har DTU og Aalborg Universitetsbibliotek stået til rådighed for andre 
igennem hele projektet for at hjælpe med implementeringen. På den tekniske side har AUB stået for at 
hjælpe institutionerne med at sætte deres Pure op til ORCIDs API. På den organisatoriske side har DTU stået 
for at facilitere videndeling mellem institutionerne og særligt at bidrage med egne erfaringer fra det 
tidligere ORCID-pilot DEFF-projekt.  

Videndeling er sket i form af korte videndelingsmøder via videokonferencer, som blev afholdt i begyndelsen 
af projektet, og fysiske ORCID seminarer. Der er blevet afholdt to ORCID seminarer som har været åbne for 
alle interesserede, men primært rettet mod projektdeltagerne og institutioner som var medlemmer af det 
nationale ORCID konsortium, herunder Københavns Universitet.  Første seminar blev afholdt den 4. februar 
2015 på Københavns Universitet, Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Frederiksberg 
Campus10. Seminar nummer to blev afholdt på AU, Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V den 23. 
september 2015.  

Løbende har projektet været inviteret til at dele sine erfaringer i forskellige nationale fora, her de mest 
markante:  

• Oplæg om ORCID v. DFFUs Vinterinternat, Open Science Discovery -> Impact 26. og 27. februar 
201511 

• To oplæg for BF statsgruppen temadag om DEFF-projekter hhv. i København, 4. november 2014 og 
Aarhus, 22. januar 2015.  

• ORCID og Forskningsregistrering ved DFFU Metadataforum temadag: Det PURE guld til 
bibliotekerne, 6. oktober 201612. 

 
Leverance 5: Parallelt løbende implementeringsforløb ved de deltagende institutioner 
De deltagende institutioner har i varierende grad opnået målsætningen om at få 80% af institutionernes 
forskere til at registrere et ORCID i deres lokale forskningsdatabaser. En generel udfordring som alle 
institutionerne på nær DTU har været ramt af, har været, at leverandøren af PURE, Elsevier blev væsentligt 
forsinket med den lovede Pure til ORCID eksport/integration. Denne feature gør det væsentligt mere 
attraktivt for forskerne at få et ORCID og få det registeret i PURE, da de derved kunne få deres ORCID profil 
opdateret automatisk via PURE. Denne løsning var først klar i februar 2016. Dette betød at enkelte 
institutioner ikke ville promovere ORCID voldsomt, før denne løsning var klar, af bekymring for at forskerne 
blot ville se ORCID som en unødig bureaukratisk byrde uden nogen synlige fordele.  

Med begyndelsen af 2016 ændrede ORCID også deres medlemsbestemmelser. Således ophørte ”Member-
create” medlemsskabet som det danske konsortium havde og som flere institutioner benyttede sig af. 
Denne model gav institutionerne mulighed for at oprette ORCIDs på vegne af forskerne, som så 
efterfølgende skulle acceptere og aktivere deres ORCID. Udover at ændringen i ORCIDs betingelser betød at 
man ikke længere kunne forfølge denne strategi (som kan være fordelagtig for mindre institutioner, hvor 

10 ORCID seminarer: https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/DeffORCID/ProjektM%f8der  
11 https://www.dfdf.dk/index.php/arrangementer/arrangementsarkiv/details/11-VI2015?xref=11:vinterinternat-2015 
12 https://www.dfdf.dk/index.php/fora/metaforum/tidligere-arrangementer/9-registrering/597-temadag-06-10-2016  

 
Slutrapport for ”DEFF Forskningsdokumentation og -kommunikation” 

7 
 

                                                           



der er stor tillid til administration og/eller bibliotek), så betød ændringen også at endnu ikke aktiverede 
ORCIDs, som var registeret i PURE, men som ikke var blevet aktiveret af forskerene ved hjælp af en klik på 
et link i en mail ville blive slettet.  ORCID har været behjælpelige med at supportere institutioner som har 
været berørt af dette problem med at rydde op og få de-aktiveret ikke aktiverede ORCID.  

Følgende er rapporter fra projektdeltagerne om deres lokale implementeringsforløb.  

Aalborg Universitet  
På Aalborg Universitet er der ikke ”lang vej” fra biblioteket til de enkelte institutter på universitetet. Der er 
en generel tillid begge veje. Det blev således mødt med velvilje, da biblioteket anbefalede ORCID.  

Implementeringsstrategi 
Vi har henvendt os til institutlederne og spurgt om 1) de synes ORCID er en god idé og 2) om biblioteket må 
oprette ORCID iD’er på vegne af forskerne. De fleste institutledere svarede ”ja” til begge spørgsmål. På 
nogle af de resterende institutter har der været introduktionsmøder og forskerne har efterfølgende selv 
skulle oprette deres ORCID iD’er på disse institutter.  

Evaluering – hvad har virket og hvad har ikke virket, hvilke barrier har I mødt 

Vores strategi som nævnt ovenfor har virket. Der er har været små-problemer af teknisk karakter og meget 
få har talt om ”administrative byrder”. Generelt har vi ikke oplevet modvilje mod projektet. 

Fremtid – hvilke perspektiver ser I for ORCID og jeres institution fremover.  
Pt. har ORCID ændret deres procedure, således at vi fremover ikke kan oprette på vegne af forskerne. Dette 
ændrer dog ikke på at der er velvilje overfor projektet og at vi ikke forventer store udfordringer i arbejdet 
med at sikre ORCID iD’er til vore forskere. 

Aarhus Universitet 
AU Library (AUL) besluttede at afvikle projektet inden for rammerne af det tværgående AUL 
udviklingsinitiativ Research Support. Her falder opgaven med formidling af viden og rådgivning af forskerne 
om oprettelse og anvendelse af ORCID i naturlig forlængelse af anden AUL støtte til forskerne ved AU’s fire 
fakulteter. Der blev nedsat en projektgruppe med deltagelse af kontaktbibliotekarer ved henholdsvis AUL, 
Business and Social Sciences (BSS), AUL, Arts, AUL Science and Technology (ST) og AUL, Health. Det var 
vigtigt, at personer med kendskab til de respektive fakulteters fagmiljøer og kultur skulle varetage 
formidling- og rådgivningsopgaven på de pågældende fakulteter. Der blev udpeget en projektleder, som 
refererede til personen fra AUL ledelsen med ansvar for AUL udviklingsinitiativet Research Support, således 
at forankring mellem projektet og AUL ledelsen var sikret.  

Implementeringsstrategi  
Projektgruppen orienterede sig grundigt om ORCID og i maj 2015 afholdt man en videnformidlingsdag for 
kolleger i AUL om ORCID. Således blev en bred gruppe af medarbejdere i AUL klædt på til at varetage den 
kommende formidlings- og rådgivningsopgave, som skulle tage udgangspunkt i oprettelse af ORCIDs 
gennem PURE, portal for forskningsregistrering ved AU. AUL udarbejdede endvidere en hjemmeside 
http://medarbejdere.au.dk/pure/orcid/ som den kommende formidling kunne støtte sig til.  

Arbejdet med formidling og implementering af ORCID foregik sideløbende med formidling og drøftelse af 
Open Access (OA) ved AU. I sidstnævnte spillede og spiller AUL fortsat en betydelig rolle. Det stod ift. 
arbejdet med ORCID klart, at det var nødvendigt at præsentere emnet for de fire fakultetsledelser, for at 
høre deres indstilling, inden AUL henvendte sig til enkelte forskere og fagmiljøer. Det blev derfor besluttet i 
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AUL ledelsen, at de to emner ORCID og OA skulle præsenteres samlet på møderne med fakultetsledelserne 
– trods forskelle i kompleksitet har begge emner fokus på den åbne forskerkommunikation. Dette skete i 
løbet af efteråret 2015 og den fælles præsentation af ORCID og OA fungerede fint. I møderne deltog fra 
AUL side, bibliotekschefen, den pågældende fakultetsbiblioteksleder og de to projektledere. Møderne 
resulterede i forskellige modeller for implementering af ORCID i AU. På BSS og et stort institut på Arts 
ønskede man en hurtig implementering med systematisk støtte fra AUL’s side. De øvrige institutter på Arts 
ville vente lidt, men gav grønt lys for samme implementeringsform primo 2016. På Health ønskede man 
formidling og rådgivning fra AUL’s side, men at forskerne skulle oprette ORCIDs individuelt. På ST ønskede 
man at se tiden an, at funktionen som sikrer automatisk overførsel af data fra PURE til ORCID skulle fungere 
upåklageligt, førend man tog de næste skridt. 

I februar måned lanceredes den nye PURE version 5.0.0 og hermed også den længe ventede funktion, som 
sikrer eksport af data fra PURE til ORCID. AUL er i fuld gang med at teste den nye funktion, som viser gode 
takter, men endnu mangler lidt finjustering, førend vi kan formidle den bredt.  

Evaluering 
Det har virket:  

• At projektgruppen var forankret i et tværgående relevant udviklingsinitiativ i AUL (Research Support) og 
dermed i AUL ledelsen 

• At projektgruppen repræsenterede alle AU’s fire fakulteter, således at planlægningen kunne 
koordineres ét sted fra, men at implementeringen kunne ske decentralt og med respekt for de 
pågældende fagmiljøer og kulturer 

• At emnet ORCID blev præsenteret for de fire fakultetsledelser, således at implementeringen kunne 
planlægges i et tæt samarbejde og med accept herfra 

Vi blev udfordret af: 

•  Tiden – og måden projektet oprindeligt har valgt at måle sin succes på; nemlig i antal oprettede         
ORCIDs. Vi har ikke kunnet arbejde i AU på anden end den ovennævnte måde.  Inden vi tog fat på den 
konkrete opgave, over en bred front at implementere ORCID i AU, måtte vi indlede en dialog om emnet 
med AU’s faglige ledelseslag. Den del behøvede både forberedelse og momentum. Til gengæld er vi 
lykkedes med, på et systematisk grundlag, at sætte ORCID på dagsordenen i AU (se under afsnittet 
Fremtid). Det vil vi gerne argumentere for er værd at honorere. 

        Det aktuelle antal, 1408 ORCIDs pr. 31.3.16, har vi arbejdet hårdt og målrettet på at få i hus.  

• Den seneste udmelding om, at ORCID vil slette alle ikke claimede ORCIDs. Heldigvis henter vi nu, som 
andre partnere i projektet, assistance fra ORCID til på bedst mulig måde at afhjælpe dette forhold.  

Fremtid 
Dette projekt har formået, på et systematisk grundlag, at sætte ORCID på dagsordenen i AU. Vi har udført 
et stort og grundigt stykke arbejde med at formidle budskabet om ORCID i universitetets faglige ledelseslag 
og herefter, i forskelligt tempo, i de lokale fagmiljøer. Ligesom vi har fået positiv tilkendegivelse og 
opbakning fra alle sider til ORCID som et unikt og internationalt anerkendt forsker id, som synliggør 
forskning og således understøtter den åbne kommunikation mellem forskere. ORCID vil således 
fremadrettet være et emne, som AUL aktivt kan rådgive og understøtte AU forskere i brugen af, i 
forbindelse med, især, forskningspublicering. 
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Copenhagen Business School 
CBS Bibliotek har i det 2-årige projekt arbejdet for at højne interessen på Copenhagen Business School for 
ORCID som internationalt anerkendt og anvendt forsker-id og derved fremme anvendelsen af ORCID på 
nationalt plan.  

Bibliotekets projektgruppe har bestået af Lise Gade (PL) og Søren Madsen med områdechef Gert Poulsen 
som projektsponsor. Den lokale del af projektet blev opstartet i det små i maj/juni 2014, men på grund af 
længevarende skifte på posten som forskningsdekan på CBS, var den reelle projektstart først i foråret 2015.   

Implementeringsstrategi  
Implementeringen var i udgangspunktet opbygget i 4 faser:  

1) Afklaringsfasen, hvor CBS’ ledelse med forskningsdekanen i spidsen giver tilsagn til projektets 
udformning og målsætning, herunder hvilken fremgangsmåde der skal vælges for projektet 

2) Forberedelsesfasen med deltagelse i de nationale ORCID møder og arbejdsgrupper samt lokal 
tilpasning af det nationale implementerings toolkit 

3) Mødefasen med afvikling af lokale møder med lokale institutter og relevante interessenter 
4) Implementeringsfasen hvor den valgte fremgangsmøde eksekveres 

 

Evaluering 
Afklaringsfasen blev dog som nævnt kraftigt forsinket på grund af et varslet skifte på posten som 
forskningsdekan, hvor det var ønsket, at den nye dekan tog ejerskab til projektideen og fremgangsmåden. I 
maj/juni 2015 førte denne proces til en udmelding om at afprøve projektet på et par udvalgte 
forskningsmiljøer, før der blev taget stilling til fremgangsmåden og til behovet for et hurtigt ryk på CBS med 
oprettelse af ORCID i større stil.  

På grund af ressourceproblemer og en fratræden i projektgruppen gik projektet mere eller mindre i stå i 
løbet af efterår/vinter 2015. Resultatet er for nuværende omkring 150 registrerede ORCID, hvilket er langt 
under det forventede på dette tidspunkt. Selv om der har været afholdt møder med andre interessenter på 
CBS, er det lokale arbejde med implementering af ORCID i den aktuelle projektperiode ikke blevet 
prioriteret så højt, at den planlagte implementeringsplan kunne gennemføres.  

Fremtid 
Projektet er således stadig i en afklaringsfase og kan ikke afvikles indenfor den DEFF-støttede 
projektperiode.  

Det betyder dog langtfra, at projektet med lokal implementering af ORCID på CBS er afsluttet.  I april 2016 
er der kommet nye personaleressourcer til opgaven samt indgået aftaler med institutter og institutledere 
om introduktion til ORCID. Der arbejdes således videre med den lokale implementering uagtet at DEFF-
projektet afsluttes. At yde støtte og support i forbindelse til oprettelse af ORCID for forskere på CBS er 
fortsat en opgave, som fremover vil blive løftet af biblioteket.  
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Danmarks Tekniske Universitet 
DTU Bibliotek havde i forprojektet DEFF ORCID-piloten undersøgt forskellige strategier for 
implementeringen af ORCID på DTU. Dette resulterede i beslutningen om at implementere ORCID i det 
centrale personregister på DTU, sådan at ORCID potentielt ville kunne anvendes i mange systemer og 
således at man kan undgå ”vendor lock-in” 

Implementeringsstrategi 
DTU nedsatte en projektgruppe med informationskonsulenter, licenskonsulenter, systembibliotekarer og 
denne gruppe planlagde udrulningen af ORCID på DTU med følgende aktiviteter:  

• Integration af ORCID i DTUs systemer 
• DTUBasen 
• DTUBasen til DTU Orbit (Pure) 
• DTU Orbit til web (visning af ORCID) 

• Promovideo med Prorektor Henrik Wegener: https://www.youtube.com/watch?v=BUhglkZv2Zc  
• Informationsside om ORCID: www.dtu.dk/orcid  
• Intranetside om ORCID 
• Præsentationstemplate baseret på Toolkittet men tilpasset DTU 
• Flyers 
• Artikel om ORCID i DTU Avisen 
 
Planlægningen af intensiv outreach til DTUs forskere og institutter, herunder: 
• Præsentation om ORCID på alle institutter 
• Integration af slides om ORCID i andre præsentationer fra biblioteket 
• Præsentation af ORCID i andre relevante fora inklusiv DTU’s forskningsadministrative netværk, 

kommunikationsnetværket, chefsekretærnetværk.  
 
Promoveringsbølger 
• Fire promoveringsbølger blev planlagt og udført 
• Bølgerne var en kombination af kommunikation, nyheder i DTUs medier (avis, portal, internet), banner 

på intranet og forskellige events som uddeling af flyers i kantiner på DTU. 
 
Opfølgning og statistik 
• Hele arbejdet med ORCID blev løbende igennem hele projektet fulgt op af statistik, så man kunne følge 

udviklingen og effekten af indsatserne.  
• Alle præsentationer og møder med institutter blev fulgt op med statistikker, der viste instituttets 

udvikling og performance i forhold til andre institutter på DTU. 
 
Arbejdet med ORCID kunne følges på wikien: 

https://infoshare.dtv.dk/twiki/bin/view/ORCIDatDTU/WebHome 

Evaluering 
DTU har valgt en strategi, hvor det har været forskerne som skulle oprette deres ORCID, dermed har der 
været et stort arbejde med at opfordre og skabe incitamenter for forskerne til at få et ORCID. Antallet af 
ORCIDs har været jævnt voksende, med enkelte peaks ifm. promoveringsbølgerne, og væksten er fortsat 
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efter projektets afslutning. Dette skal ses i lyset af at ORCID er blevet obligatorisk for ansøgere til VIP-
stillingerne og obligatorisk for alle forskere ifm. institutevalueringer.  
 

Fremtid 
ORCID er blevet fuldt ud anerkendt af DTUs ledelse som et væsentligt element i forskningsinfrastrukturen 
og det forventes at forskerne har et ORCID. Det er derfor også forventningen af ORCID i stigende grad vil 
blive integreret i andre relevante systemer og at ORCID vil blive obligatorisk for forskerne, som det også er 
blevet set for ansøgere til VIP-stillinger og ifm. institutevalueringer.  

I forbindelse med at DTU Orbit har åbnet op for Pure til ORCID eksporten, har DTU været nødsaget til at 
anskaffe sig et Premium ORCID licens, som den første institution i Danmark. Årsagen er at DTU med denne 
integration har behov for to Tokens én til DTUBasen og én til DTU Orbit. Med premium aftalen åbnes der 
op for at kunne lave flere integrationer uden meromkostning.  

 
Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer 
Kulturministeriets Pure konsortium for arkiver, biblioteker og museer har deltaget i projektet vedrørende 
Orcid.dk og har markedsført Orcid.dk og Orcid.org over for Konsortiets styregruppe og over for 
superbrugergruppen med opfordringer til, at institutionernes forskere oprettede et Orcid id i forbindelse 
med deres forskningsregistrering. 

Implementeringsstrategi 
Via mail er superbrugerne inddraget, og der er fulgt op med møder, hvor superbrugerne modtog 
kampagnemateriale og blev informeret om startpublicering.nu http://startpublicering.nu/saadan-goer-
du/hvordan-bliver-min-forskning-synlig/opret-et-orcid-id/ 

Superbrugerne og forskerne er løbende blevet opfordret til, at alle institutionernes forskere opretter et Orcid 
id. 

Evaluering 
Ud af portalens 375 personer er der 279 registrerede brugere og forskere, som er målgruppen for projektet. 
Status er, at 52 har et tilknyttet Orcid id, dermed udestår en stor del at tilknytte et Orcid id. Ikke alle forskere 
har haft publikationer til indberetning i indberetningsårerne 2014-2015, derfor forventes det, at flere 
forskere senere vil registrere et Orcid id i forbindelse med deres indberetning til Pure. 

Fremtid 
Det vurderes, at ved den fortsat løbende registrering af publikationer eller ved opdatering af forskerens CV, 
vil forskerne fremover få tilknyttet et Orcid id via deres profil i Pure fra Orcid.org. Tidsskrifter giver i dag ved 
indlevering af manuskripter mulighed for, at forskerne tilføjer deres Orcid id, hvilket gør det naturligt for 
forskerne at forstå, hvorfor de skal have et Orcid id. Tilsvarende gør det sig i dag gældende ved visse typer af 
fondsansøgninger, hvor det kræves, at forskeren har et Orcid id. Det forventes derfor, at forskerne fremover 
vil være mere motiveret for at registrere et Orcid id, end de tidligere har været i projektperioden. 

Det er op til styregruppemødet i april 2016 at beslutte, om vi fortsat ønsker at deltage i Orcid.dk, eller om 
der fremover kun tages udgangspunkt i Orcid.org  
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Roskilde Universitet 
På Roskilde Universitet (RUC) blev der på biblioteket nedsat en gruppe bestående af fire personer (Daniel 
Honoré Pryn, Sacha Zurcher, Sidse Schelde og Søren Møller (tovholder)) med implementering af ORCID som 
opgave. 

Implementeringsstrategi 
Gruppen valgte at følge følgende strategier for udbredelsen af ORCID blandt RUC’s forskere: 

1. Oprettelse af orcid@ruc.dk som central support-email. 
2. Reklamefelt på bibliotekets webside (forsiden af rub.ruc.dk) med link til en side med detaljeret 

forklaring, vejledninger og ORCID video samt en side med status for RUC. 
http://rub.ruc.dk/for-ansatte/forskersupport/naar-du-forsker/orcid/ 

3. Oplysningskampagne i uge 17, 2015. Kampagnen omfattede emails til alle forskere på universitet 
og opslag i alle institutter og på biblioteket. 

4. Indlejring af oplysninger om ORCID i bibliotekets kursustilbud til Ph.D. studerende og andre yngre 
forskere. 

5. Email-kampagne i slutningen af januar 2016 med opfordring til at oprette ORCID hvis man ikke 
allerede havde gjort det. Det blev samtidig meddelt at biblioteket vil oprette ORCID for de forskere 
som ikke selv havde gjort det med denne ordlyd: ”Da der på RUC stadig er en del forskere, som 
mangler et ORCID, gentager vi kampagnen ved at tilbyde at oprette et ORCID på vegne af de 
forskere, som endnu ikke har oprettet et. Vi håber dog, at du selv vil oprette et ORCID, da det er 
vigtigt, at den enkelte tager ejerskab over sit ORCID og ved, at det eksisterer.” 

Evaluering 
Kampagnerne har resulteret i oprettelse og registrering i Pure af ca. 175 ORCID’s, svarende til ca. 35% af 
alle forskere på RUC (42% af projekts mål). Desværre faldt kampagnen i januar 2016 sammen med en 
opdatering af PURE og en ændring i ORCIDS Member_Create aftale, som umuliggjorde det netop lovede 
tilbud. 

Fremtid 
Ressourcer til aktiv formidling af ORCID på RUC fremover er i øjeblikket højest usikre set i lyset af 
bibliotekets uvisse fremtid og universitetets besparelser de kommende år. 

 

Syddansk Universitet 

Implementeringsstrategi 
På SDU har biblioteket holdt oplæg på en række institutter i Odense, Sønderborg, Esbjerg, Kolding og 
Slagelse. Oplæggene har været holdt enten i forbindelse med institutmøder eller som et seminar for 
forskere, der også omhandlede forskningsregistrering, bibliometri, BFI og Open Access.  

Derudover har biblioteket via obligatoriske kurser for Ph.d.-studerende om forskningsetik – Responsible 
Conduct of Research – bedt de studerende om at oprette et ORCID. De nye ORCID’s er så efterfølgende 
blevet registreret i Pure. Vi har således ikke oprettet nye ORCID’s i Pure, blot indtastet allerede registrerede 
ORCID’s. 
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Evaluering 
I skrivende stund er der 344 ORCID’s registreret i SDU’s Pure. Pr. oktober 2015 var der dog registreret 627 
ORCID records med en @sdu.dk email-adresse. 

Som led i kampagnen omkring ORCID blev det diskuteret om man institutionelt kunne kræve at alle 
forskere skal have et ORCID. Dette er stadig anbefalingen fra biblioteket, men søges gennemført på 
fakultetsniveau. Der er ikke en afklaring på dette punkt endnu. 

Mange forskere har givet udtryk for, at de finder ORCID anvendeligt og som en fordel. Men derfra og så til 
rent faktisk at registrere sig er et stykke vej – især når fordelen er så lidt gennemskuelig, at det er 
nødvendigt at forklare den for forskerne. Hvis den var selvevident for folk, der ikke selv arbejder med at 
søge artikler frem systematisk på navn, og som derfor ikke kender til de udfordringer, der er forbundet 
hermed, så ville flere registrere sig helt uden overtalelse eller krav. Men fordelene er akademiske og ikke 
umiddelbart gennemskuelige for den enkelte, og derfor rykker det kun langsomt. Derudover er der 
forskere, der ikke synes de har behov for at skulle registrere sig flere steder, eller som tror, at ORCID blot er 
endnu et overvågningsværktøj, der skal måle performance. 

Fremtid 
Nu er SDU’s Pure-installation blevet i stand til automatisk at opdatere forskernes ORCID-profiler, hvilket er 
en nyhed, der skal formidles, og som tænkes at kunne øge opmærksomheden på ORCID. Dette vil blive 
formidlet i den nære fremtid. Derudover påtænkes det at rette fakulteternes opmærksomhed ind på ORCID 
og dermed få dem til at opfordre forskerne til at registrere sig. 

ORCID har jo fået stor udbredelse og den øges kun. Flere og flere fonde og tidsskrifter beder om forskernes 
ORCID, og det vil kun øge datakvaliteten i mange institutioners databaser, hvis ORCID blev endnu mere 
udbredt. Det vil biblioteket fortsat bidrage til gennem awareness, vejledning og support i forbindelse med 
registrering og anvendelse af ORCID. 

 

University Colleges (Professions Højskolerne)  

Målgruppen hos UCerne var, at 800 medarbejdere skulle oprette et ORCID, dvs. at målet var 640 
ORCIDs ved projektafslutning. Dette mål er nået. Generelt har der været ydet en stor hjælp til 
forskerne, fordi det var vanskeligt at forklare, hvilket udbytte der ville være for den enkelte. Det var 
derfor en fælles vurdering, at implementeringen generelt bedst kunne ske i tre trin: 

1. Oprettelse af ORCID uden udfyldelse af profil 
2. Overførsel af publikationer, når relation mellem ORCID og PURE ville være på plads 
3. Udfyldelse af profil i ORCID 

Implementeringsstrategi 
ORCID blev implementeret på alle UCer i relation til PURE. PURE styregruppen besluttede ved 
projektstart at implementere ORCID på alle UCer. Der blev herefter dannet en UC-ORCID gruppe med 
en repræsentant fra de 7 UCer. Gruppen havde ansvaret for at igangsætte og koordinere den konkrete 
implementering af ORCID. Der blev holdt to webmøder i gruppen for at sætte projektet i gang. 
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Implementeringen har været grebet forskelligt an på de enkelte UCer. På de fleste UCer sendte 
bibliotekaren først en oplysende mail/nyhed på intranettet. Dernæst blev der sendt en mail med tilbud 
om at oprette et ORCID for forskeren. På nogle UCer blev der til sidst sendt en mail ud til resten om, at 
et ORCID ville blive oprettet, med mindre forskeren udtrykte ønske om ikke at få oprettet et ORCID. På 
andre UCer blev der ikke oprettet ORCIDs for forskeren med mindre de gav udtryk for, at de ønskede 
det. Fokus var i denne fase på, at forskeren fik registreret et ORCID i PURE. 

Evaluering 
Generelt har det som sagt været meget svært at forklare, hvorfor det er vigtigt, at de opretter et 
ORCID. Formålet har været for svævende/utydeligt for forskerne. Alt i alt har interessen for ORCID 
derfor været meget lille. Der har derfor været ydet en stor indsats fra bibliotekerne i forhold til 
personlig support og vejledning. Den personlige kontakt har givet den bedste feed-back.  

PURE løsningen viste sig desværre at have meget lille gavn i UCerne. Mange publicerer på dansk i 
tidsskrifter, der ikke anvender DOI, eller de har ikke opgivet et DOI i PURE. Derfor er den nuværende 
PURE løsning kun anvendelig for ganske få.  

Fremtid 
Der vil fortsat løbende blive gjort en aktiv indsats for at de relevante medarbejdere får et ORCID. 
Dernæst vil næste skridt være at tage ORCID i aktiv anvendelse. Generelt er der ikke brugt tid på at få 
forskerne til at udfylde deres ORCID profil. Derfor er en del profiler tomme. Det vil kræve en stor 
kommunikationsopgave at gøre ORCID aktivt. I UCerne publiceres der et stigende antal artikler i 
internationale artikler med et DOI. Det vil gøre, at den nuværende PURE løsning vil blive mere 
anvendelig i UCerne. Det er et udbredt ønske, at det i fremtiden bliver muligt at importere fra ORCID. 
Det kræver igen, at forlagene og fondene tager ORCID i aktiv anvendelse. Håbet er stadig, at fremtiden 
vil være ’Submit one place.”  

 
Leverance 6: National ORCID/forsker database der høster og eksponerer metadata om 
forskere 
Tidligt i projektet blev der udviklet en persondatahøster, som høster personprofiler fra universiteternes 
Pure-systemer. I første omgang blev dette anvendt for at kunne tælle antallet af ORCIDs fra de enkelte 
institutioner. Det er dette data materiale som anvendes til at producere graferne på forsiden af ORCID.dk 
og som viser universiteternes performance over tid og i forhold til målsætningen og i forhold til hinanden. 
Disse metadata kan hentes på: http://orcid.forskningsdatabasen.dk/  

Udover dette blev der udviklet en prototype til udstilling af forskerprofiler i forskningsdatabasen. Se 
Delprojekt 2, leverance 3.  
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Delprojekt 2: Fornyet national forskningsdatabase med støtte for Open 
Access aktiviteter 
 

Baggrunden for denne del af projektet har været behovet for at gennemføre en gennemgribende 
opgradering af Den Danske Forskningsdatabase ift. system, funktionalitet, design og indhold. Derudover har 
projektet ønsket at inddrage og styrke ejerskabet til DDF hos de primære interessenter.   

 

Leverance 1: Fornyet national forskningsdatabase 
Den første opgave i forbindelse med fornyelsen af DDF har været en opgradering af den bagvedliggende 
software og infrastruktur til et mere tidssvarende set up.  

I det nye set up høstes metadata til DDF fortsat fra universiteternes Pure installationer via OAI-PMH og i 
udvekslingsformatet DDF-MXD. Derefter bliver alle metadata processeret, dedublikeret og indekseret i et 
Apache Lucene baseret indeks med Apache SOLR som søge platform. Søgegrænsefladen er udviklet i open 
source softwaren Blacklight. Opgraderingen af software og infrastruktur har blandt andet medført 
forbedret håndtering af dubletter og som konsekvens af dette er 130.000 dubletter fjernet i DDF svarende 
til ca. 10% af indholdet i DDF.   

 
Leverance 2: Advisory Board prioriterer forskningsdatabasens udvikling 
I forlængelse af projektets ønske om at inddrage og styrke ejerskabet til DDF har projektet i samarbejde 
med DEFF og Styrelsen for Forskning og Innovation fået nedsat et bredt funderet advisory board med 
følgende medlemmer. 

Formand: Chef for Bibliometri og Data Management Mogens Sandfær 

2 repræsentanter for danske universiteter (Ingeniør Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, 
Københavns Universitet Lektor og overlæge Reimar W. Thomsen, Institut for Klinisk Medicin - Klinisk 
Epidemiologi Afdeling) 

1 repræsentant for danske university colleges (Bibliotekschef Peter Flodin Professionshøjskolen Metropol) 

1 repræsentant for dansk sektorforskning 

1 repræsentant for de primære dataleverandører (PURE Styregruppen e.l.)(Nils Thidemann) 

1 repræsentant for forskningsrådene (Det Frie Forskningsråd Professor Jan Philip Solovej Institut for 
Matematiske Fag Københavns Universitet) 

1 repræsentant for Nationalt Forum for Forskningsdata Management (Henrik Pedersen, Professor, Det 
Naturvidenskabelige Fakultet, SDU) 

1 repræsentant for DEFF-sekretariatet (Bo Öhrström) 

1 repræsentant for Uddannelses- og Forskningsministeriet (Johnny K. Mogensen, Kontorchef, FI) 
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I løbet af projektperioden er DDF blevet udvidet med Open Access indikatoren. Dette betyder, at advisory 
board fremadrettet rådgiver om udviklingen af både DDF og Open Access indikatoren. Advisory board 
havde deres første møde d. 25. november 2015 og der er således etableret et ejerskab og et rådgivende 
udvalg, som kan følge den videre udvikling af både DDF og Open Access Indikatoren.  

 

Leverance 3: Implementering af udvidet indhold, nyt design samt ny funktionalitet 
Indhold 
På indholdssiden er DDF i projektperioden udvidet med data leverancer fra de danske professionshøjskoler 
og forskningsdatabasen har nu 13 dataleverandører. 

Derudover er der lavet en prototype til udstilling af forskerprofiler i forskningsdatabasen. Dette betyder, at 
brugeren fremadrettet får mulighed for at søge enten i publikationer eller oplysninger om forskere. Der 
bliver en separat indgang til forskerprofiler med tilhørende facetter så brugerne får en optimal 
søgeoplevelse og en af facetterne bliver ORCID.  

 

 

I prototypen bliver mulighederne for at promovere den enkelte forsker væsentligt forbedret med en side 
per forsker med information om tilhørsforhold, kontaktoplysninger og seneste publikationer.  
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Der er yderligere udviklet en prototype på et aktuelt tema, som for eksempel kan anvendes til en 
profilering af vinderne af årets Eliteforsk pris, som udstedes af den danske uddannelses- og 
forskningsminister til fem af Danmarks mest fremragende forskere.  

På forsiden af prototypen præsenteres man for årets 5 prismodtagere. 
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Den enkelte forsker præsenteres på en underside, hvor man kan læse mere om privatpersonen, se et 
interview med forskeren samt få et udvalg af publikationer publiceret af den pågældende forsker. Udvalgte 
publikationer hentes fra DDF.  

 

 
Design 
Designmæssigt har forskningsdatabasen fået et løft og en mere enkel forside, men er dog stadigvæk loyal 
overfor DDF’S tidligere farver og design, så brugerne vil kunne genkende sitet. En anden stor ændring er 
integrationen af Open Access Indikatoren i forskningsdatabasen, som har medført en opsplitning af 
forsiden i publikationer og Open Access Indikator. 

Før Efter 
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Funktionalitet 
Den nye forskningsdatabase har fået 11 facetter, som kan hjælpe brugerne med at afgrænse søgninger ift. 
f.eks. en specifik dokumenttype, tid, forfatter, videnskabeligt niveau m.m. Det er også muligt at gemme og 
eksportere poster til Mendeley, RIS, BibTex og email. Posterne kan sorteres efter relevans, år og titel.  

 

 

 
Leverance 4: Formidling og markedsføring af forskningsdatabasen 
 

Oplæg om projektet for BF statsgruppen 
http://www.slideshare.net/elbaek/prsentation-af-statsgruppen-forskningsdokumentation-og-

kommunikation  
 

Afsluttende konference i DGI-Byen den 24. november 
Projektet afholdt afsluttende konference i DGI-byen den 24. november 2016 med 64 deltagere inkl. talere. 
Programmet for konference er vedlagt som bilag, ligesom evalueringen af konferencen. 

Præsentationerne fra konferencen vil dels blive uploadet til DEFF’s projektbank, og desuden er de pt. 
tilængelige under ”Downloads” på konferencens website: 
http://www.conferencemanager.dk/MovingLinkedOpenScienceForward 

De væsentligste konklusioner, der blev adresseret i den afsluttende paneldebat var at der allerede i dag er 
et stort potentiale for at genanvende data på tværs af systemer, og at disse data kan knyttes sammen med 
anvendelsen af unikke identifikatorer som ORCID, DataCite DOI mv. Men hvis vi ønsker at udnytte dette 
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potentiale så kræver det en ændring i den måde som vi tænker systemer og designer vores IT-arkitektur på. 
Eksempelvis giver det ikke meget mening at indtaste bibliografiske metadata om publikationer, hvis man 
kan få et link og metadata automatisk så snart en publikation eller dataset har fået en DOI. Det er også en 
fejl at udvikle og designe systemer udelukkende med lokale briller og formål, systemer bør ikke ses isoleret 
men som noder i netværk af åbne systemer, som kan udveksle data og kan linkes til hinanden. Man kan 
forestille sig at projektbeskrivelsen som afleveres til bevillingsgiveren vil være den bedste og mest 
detaljerede beskrivelse af projektet og når projektet bliver bevilliget så får denne beskrivelse et unik-ID 
(grant ID) fra bevillingsgiveren og derpå udstilles dette ID og metadata fra bevillingsgiverens systemer, 
således at andre vil kunne downloade eller linke til projektet. Med denne mulighed kunne et universitet 
eller flere institutioner begynde at linke personer relateret til projektet vha. deres ORCID og angive deres 
rolle ift. de output som også vil linkes til projektet, såsom publikationer, datasæt, posters mv. Disse 
netværk af data objekter og relationer vil kunne høstes af andre eksempelvis bevillingsgiveren, som 
løbende vil kunne følge med i projektets resultater og output. Dette ville spare forskerne og 
projektadministratorerne betydelige administrative omkostninger ift. at afrapportere til bevillingsgiveren. 
Samtidigt ville det give bevillingsgiveren løbende og meget mere detaljeret indsigt i hvad projekterne 
producerer og hvordan disse projekters deltagere og resultater hænger sammen i forskellige netværk.  

Hvis man ønsker at gå denne vej, kræver det at alle begynder at tænke i disse spor og åbner op for deres 
administrative systemer. Som Cameron Neylon beskrev det med et billede ”Eat your own dog food” Vi 
kræver Open Science af vores forskere, men hvad med os selv (bevillingsgivere, forskningsadministratorer 
og biblioteker). 

Leverance 5: Etablering af sekretariat og Open Access support 
I forbindelse med delprojekt 2 blev der i april 2014 etableret et Open Acces sekretariat på Roskilde 
Universitetsbibliotek. Anne Sandfær havde som projektleder det overordnede ansvar for sekretariatet, 
Karen Hytteballe Ibanez fungerede i projektperioden som daglig koordinator. Derudover blev der inddraget 
kollegaer fra RUb i relevant omfang. Sekretariatet udarbejdede kommissorium samt kommunikationsplan 
som rammesatte opgaver, kommunikationskanaler samt interessenter.      

Det primære formål med etablering af et OA sekretariat var, at understøtte og sekretariatsbetjene det 
danske OA netværk, koordinere og understøtte bibliotekernes indsats omkring Open Access på tværs af 
institutionerne, og understøtte en aktiv erfaringsudveksling og formidling af best practice. Derudover, at 
deltage i, samt formidle nyt om internationale og nationale indsatser, aktiviteter, initiativer, projekter etc.   

Selve OA netværket er en genetablering af det tidligere DOAN (Dansk Open Access Netværk), som har kørt 
som DEFF projekt gennem to projektperioder. Der eksisterede således allerede et netværk omkring DFFU 
bibliotekerne, som dog søgtes udvidet og tilføjet med nye medlemmer. Dette både for at sørge for, at også 
institutioner der var nye i arbejdet med Open Access blev inddraget, men også i erkendelse af, at arbejdet 
med Open Access ikke længere er et nicheområde på bibliotekerne, men i stadig højere grad et område der 
har tråde ud i rigtig mange områder og funktioner på bibliotekerne, og dermed også kræver, at viden om 
OA bliver spredt ud i overensstemmelse hermed. 

Formidling til OA netværket har fortrinsvist foregået via mailingliste, Sharepoint samarbejdsplatform samt 
på netværksmøderne. Via mailingliste er der formidlet nyt fra den Nationale Open Access styregruppe, nyt 
om OA aktiviteter i ind- og udland, rapporter, nyt om konferencer og naturligvis information omkring 
netværksmøderne.  
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Sekretariatet har i samarbejde med en, til formålet nedsat, arbejdsgruppe taget initiativ til –og afholdt 
mini-konferencen Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget & det økonomiske perspektiv den 26. 
november 2015, med fokus på økonomien i Open Access og fremtidsperspektiverne i form af et skift fra 
betalingsmodeller baseret på ”license to read” til ”license to publish”.(Bilag 1 med program) Der var 
primært inviteret repræsentanter fra centrale institutioner og organisationer som arbejder med Open 
Access i en politisk/strategisk kontekst, samt med økonomien omkring Open Access. Inspireret af et White 
paper udgivet i april 2015 af Max Planck Digital Library 
(http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2148961:7/component/escidoc:2149096/MPDL_OA-
Transition_White_Paper.pdf) udarbejde arbejdsgruppen i forbindelse med konferencen, en kortlægning og 
bibliometrisk analyse af de danske universiteters publiceringsoutput. Analysen viste resultater enslydende 
med den originale Max Planck analyse. Der er udarbejdet en rapport Transition from the ”License to read” 
model to Open Access publishing. A Danish study (bilag 2) omkring denne analyse, samt en artikel på vej.  

Derudover har sekretariatet omskrevet den danske wikipedia-artikel om Open Access, der bar præg af at 
være uopdateret samt fejlagtig https://da.wikipedia.org/wiki/Open_access  

 

Leverance 6: Deltagelse i internationale Open Access netværksaktiviteter og 
sekretariatsstøtte til danske 
Sekretariatet har igennem projektperioden haft stor fokus på deltagelse i internationale netværk med 
henblik på videreformidling af europæiske aktiviteter og initiativer. OA sekretariatet har været 
repræsenteret i følgende internationale Open Access netværksaktiviteter: 

• Knowledge Exchange: både sekretariatet og andre medlemmer af OA netværket har fungeret som 
eksperter i KE sammenhæng 

• OpenAIRE: projektpartner SDU har fungeret som nationalt kontaktpunkt i OpenAIRE projektet 
• NOAF Nordic Open Access Forum: sekretariatet har deltaget i dette uformelle netværk med 

repræsentanter fra (udover Danmark) Norge, Sverige, Finland og Island. Netværket er 
initiativtagere til tidsskriftet NOPOS (Nordic Perspectives on Open Science) og fordeler 
redaktørrollen mellem landende på skift  

• Pasteur40a projektet: sekretariatet har deltaget i projektet som national lead 

Udover at formidle viden til OA netværket, har OA sekretariatet omvendt også været inviteret til at holde 
oplæg- og skrive artikler for at formidle den viden, der er blevet skabt i netværksregi, ud til en bredere 
gruppe af interessenter. Dette har været indenfor temaerne; OA netværket, den danske kortlægning, OA 
netværkets betydning lokalt, input til de nordiske licenskonsortier i forbindelse med Open Access 
forhandlinger.   

I forbindelse med genetableringen af det danske OA netværk har OA sekretariatet påtaget sig følgende 
netværksunderstøttende opgaver;  

• Sekretariatsbetjening af netværket; mødeindkaldelser, dagsorden, bilag og referat og løbende 
kommunikation  

• Medarrangør af- og vært for netværksmøderne 
• Indhente oplysninger fra institutioner forud for netværksmøderne  
• Dialog med tovholdere fra de etablerede netværksgrupper 
• Sikret fremdrift i planlægning af netværksmøderne  
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Der er i projektperioden afholdt 6 netværksmøder, hvor institutionerne på skift har lagt hus til mødet og 
været med til, at udarbejde program og stå for selve afholdelsen. Netværket har i projektperioden haft et 
stigende antal medlemmer og det opfattes som et succeskriterium, at netværket har kunne tiltrække nye 
personer, og dermed være med til at øge viden om Open Access til en større gruppe interessenter end 
hidtil. OA netværket tæller deltagere fra især DFFU bibliotekerne, men også fra bl.a. forskningsråd, DEFF 
samt forskningsstøtteenheder. 

Følgende møder er blevet afholdt: 

1. Opstartsmøde på RUC den 18. juni 2014 med 28 deltagere 
2. DTU den 1. oktober 2014 med 29 deltagere 
3. KU den 5. marts 2015 med 41 deltagere 
4. AU den 9. juni 2015 med 33 deltagere 
5. SDU den 17. december 2015 med 30 deltagere 
6. Afsluttende møde på RUC den 30. marts 2016 med 23 deltagere 

På opstartsmødet juni 2014 på RUC definerede netværksdeltagerne det overordnede formål for netværket i 
projektperioden. Der blev identificeret en række behov og problematikker som netværket skulle 
understøtte og samlet set blev formålet defineret som; ”at skabe et forum for samarbejde og videndeling, 
der ruster netværkets deltagere til at møde de krav, som stilles i arbejdet med implementering af Open 
Access lokalt på Institutionerne” 

Udover at definere et formål, blev det endvidere besluttet, at etablere mindre netværksgrupper under 
netværket. Grupperne blev dannet ud fra et ønske om;  

• at sikre, at de mange facetter af Open Access blev behandlet 
• at sikre koordinering af aktiviteterne på tværs 
• at skabe et mere nuanceret udgangspunkt for arbejdet med Open Access 

Det blev besluttet, at afsætte tid i grupperne på alle netværksmøder samt fælles opsamling i plenum. 
Arbejdsformen, mødefrekvens, output etc. var op til den enkelte gruppe at definere. Følgende grupper blev 
etableret i netværksregi:      

• Ny i OA med tovholdere fra RUb (efter 3. møde overgik gruppen til at blive OA og UC’erne med 
tovholder fra UCN) 

• OA aftaler og økonomi med tovholder fra RUb 
• OA og forskeren med tovholder fra DTU 
• OA og infrastruktur med tovholder fra DTU 
• OA og bevillingsgivernes krav med tovholder fra CBS 

Slutteligt blev der skitseret en ansvarsfordeling mellem sekretariatet og netværket og en fremtidig 
mødestruktur for de kommende fem netværksmøder blev fastlagt. Hvert netværksmøde skulle så vidt 
muligt bestå af tid i netværksgrupperne, statusrunde fra de deltagende institutioner (efter tredje møde 
overgik dette punkt til en skriftlig statusudsendelse forud for netværksmødet), ekstern oplægsholder samt 
interne oplæg med fokus på praktiske erfaringer med Open Access. Derudover har der på de fleste møder 
været nyt omkring OA strategien, OA indikatoren samt OA funktionalitet i Pure.  
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Nogle af de emner der har været behandlet på møderne har været; forskerstøtte, OA publicering, DEFF’s 
OA indsatser, OA projekter på institutionerne, OA i et forskerperspektiv, OA publiceringsfond, 
internationale OA tendenser samt OA indikatoren 

Der blev i projektperioden benyttet en Sharepoint samarbejdsplatform som var tænkt som en platform til 
interaktion, vidensudveksling, debat etc. Dette lykkedes dog ikke til fulde, men sitet har fungeret fint som 
et dokumentationssite hvor alle dokumenter forbundet med netværksmøderne er uploaded. En erfaring fra 
projektet er, at der typisk har været aktivitet på Sharepoint optil og efter netværksmøderne, men 
derudover ellers ikke.  

OA netværket har givet input til beregningsgrundlaget i OA indikatoren version 1, samt det videre arbejde 
med version 2. Derudover er der givet input til den nationale styregruppe for Open Access da 
genstandsfeltet i OA strategien skulle defineres.    

På det afsluttende netværksmøde, blev der lavet en fælles evaluering af OA netværket og 
netværksgrupperne. For alle de mindre netværksgrupper blev der evaluerende lagt vægt på muligheden for 
at skabe netværk og videndele. Nogle grupper havde stillet helt konkrete opgaver som blev løst i 
projektperioden, flere nævnte det positive ved, at der blev udviklet en bedre forståelse af andre 
faggruppers udfordringer med Open Access, og hvorfor det er vigtigt med samarbejde på tværs af 
funktionsområder, både nationalt, men i høj grad også lokalt.  

Der var endvidere bred enighed om, at OA netværket har været værdiskabende, har styrket de lokale 
indsatser med OA arbejdet, og at der eksisterer et ønske om, fortsat at samarbejde om 
ressourcebesparende løsninger, fælles workflows og automatiserede processer, monitorering af APC 
udgifter, bedre kontraktbetingelser i licensaftalerne etc. Strukturen i netværket har fungeret godt eftersom 
at alle deltagere har taget medansvar for fremdriften og indholdet, og der var enighed om, at man ønsker 
at fastholde det gode samarbejde der er opstået i projektperioden, i en bæredygtig struktur uafhængig af 
projektmidler 
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Opsamling/konklusion 
 

Delprojekt 1 har for alvor sat fokus på at udbrede anvendelsen af ORCID som permanent, globalt forsker-ID. 
Med indgåelsen af den første nationale konsortium aftale med ORCID blev fundamentet for en fokuseret 
dansk implementering lagt. For at sikre den nødvendige støtte til de lokale implementeringer hos de 
enkelte projektpartnere blev der udviklet et implementerings-toolkit samt etableret en supportfunktion. 
Herefter gik startskuddet til en ganske lang implementeringsperiode – med det meget ambitiøse mål at få 
80% af forskerne registreret med et ORCID i PURE.  

Trods energisk og vedholdende indsats, så lykkedes det ikke at nå målet for alle projektpartnere. En meget 
væsentlig årsag var Elseviers forsinkelse med PURE til ORCID integrationen, hvorved et meget væsentligt 
”what’s in it for me” set med forskerøjne blev udfordret – og reelt først tilgængeligt mindre end 1 måned 
før afslutningen af de lokale implementeringsforløb. 

Som det fremgår at rapporterne fra projektpartnernes implementeringsforløb, så er arbejdet med at 
udbrede ORCID dog fortsat – og arbejdet vil fortsætte efter dette projekts afslutning.  

Med delprojekt 2 har Den Danske Forskningsdatabase fået det tiltrængte løft på flere fronter. Teknologisk 
set er softwaren nu mere tidssvarende og den bagvedliggende infrastruktur giver nye muligheder såsom 
håndtering af dubletter. Designmæssigt har DDF ligeledes fået et løft og fremstår nu mere tidssvarende og 
enkel i sit design og brugervenligheden er løftet betydeligt. Der er sikret en integration med ORCID og data 
om forskere er implementeret i en ny prototype, som forventes at blive sat i drift i 2017. Et andet 
eksempel, hvor forskere fremhæves i DDF er en prototype på et aktuelt tema, hvor vindere af uddannelses- 
og forskningsministerens EliteForsk pris præsenteres og kobles til deres publikationer i DDF. 

I et sideløbende projekt er Open Access indikatoren blevet udviklet og integreret i Den Danske 
Forskningsdatabase, hvilket har løftet Open Access som tema i DDF.  

På det organisatoriske niveau er der etableret et advisory board, som skal rådgive om den videre udvikling 
af DDF. Derudover flytter ejerskabet af DDF per 1. januar 2017 fra DEFF til Styrelsen for Forskning- og 
Uddannelse.  

Med OA sekretariatet er der skabt et bæredygtigt netværk omkring Open Access interessenter i Danmark, 
der er blevet formidlet nyttig viden til netværket og andre interessenter, der er udvekslet best practice, 
skabt nye samarbejdsrelationer, givet input til den nationale OA strategi og OA indikatoren etc. Det formål 
som netværket i fællesskab definerede på 1. møde i juni 2014 ”at skabe et forum for samarbejde og 
videndeling, der ruster netværkets deltagere til at møde de krav, som stilles i arbejdet med implementering 
af Open Access lokalt på Institutionerne” er i høj grad lykkes.  

Erfaringen er dog også, at et netværk vil have svære betingelser hvis det skal køre på frivillighed og gode 
intentioner. Det har været en stor fordel at kunne levere dedikeret sekretariatsbistand på de praktiske 
opgaver, afholde netværksmøder i en fast kadence og sørge for aktivitet på mailinglisten etc.   

Da arbejdet med Open Access i de kommende år givetvis vil fordre nye kompetencer samt et stadigt 
voksende behov for erfaringsudveksling og konsolidering med henblik på at skabe de bedste løsning på 
nationalt plan, konkluderes det i projektet, at der er behov for et fortsat OA netværk i Danmark. 
Repræsentanter fra OA netværket har efter projektets afslutning rettet henvendelse til FC med henblik på 
at nedsætte en OA gruppe i FC regi, med det formål, at drive OA netværket samt koordinere indsatser på 
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tværs af forskningsbibliotekssektoren og med netværksmøder åbent for alle interessenter. FC har med 
udgangen af november 2016 besluttet, at nedsætte denne FC OA gruppe, hvorfor OA netværket får 
mulighed for at køre videre i en permanent, formaliseret struktur med en uformel netværksånd.  
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Københavns Universitet 
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 Asger Væring Larsen (DK): ’Publication costs under the ’license to read’ model – A Max 

Planck calculation of expenditure for Danish Universities’ 

FROKOST: 12.15-13.00 

Sandwich & vand 
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13.00-14.30: 2. Del: Økonomisk bæredygtighed for Open Access 

 Cecy Marden (UK): ‘Funding Open Access at the Wellcome Trust Foundation’ 

 Robert van der Vooren (NL):  ‘Pilots are essential to lead the way to sustainable, gold 

open access’ 
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Konferencen finder sted på: Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Auditorium 1, 1. sal, 
Københavns Universitet, Gothersgade 140, 1123 København K 

Kort og placering: http://samf.ku.dk/campuskort/ 

Tilmelding pr. mail (senest 19. november) til: Michael Svendsen, Open Access koordinator 

Københavns Universitetsbibliotek, M: misv@kb.dk, T: +45 9132 4589 

Konferencen er finansieret af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 
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BAGGRUNDSINFORMATION OM OPLÆGSHOLDERE 

 

1. Del: Datagrundlaget 

 Dr. Stephen Pinfield (UK), Senior Lecturer, Information School, The University of 

Sheffield. 

See: Stephen’s institutional profile  and list of publications.  

Topical article: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.23446 

  

 Dirk Pieper (DE), Deputy Director & Head of Media Department, Bielefeld University 

Library 

See: Dirk’s institutional profile  and list of publications. 

Topical project: Datasets on fee-based Open Access publishing across German 

Institutions. Bielefeld University. 10.4119/UNIBI/UB.2014.18 

 

 Asger Væring Larsen (DK), Special Consultant, Manager of Analysis Department, 

University of Southern Denmark Library 

See: Asger’s institutional profile and publications. 

   

2. Del: Økonomisk bæredygtighed for Open Access 

 Cecy Marden (UK), Project Manager, Wellcome Trust works on the Wellcome Library’s 

open access activities and on Europe PubMed Central (funded by Wellcome Trust). Prior 

to joining Wellcome, Cecy worked at PLOS and Open Book Publishers 

Read more about: Open Access at the Welcome Trust. 

 

 Robert van der Vooren (NL), Open Access Project Manager, VSNU (Association of 

Universities in the Netherlands) 

Read more about: Open Access at the VSNU.  
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Transition from the ”License to read” model to Open Access publishing. A Danish 

study 
 

This Report has been produced in connection with the DEFF project “Publication costs under a “license to 

read” model: Calculations to support the work on Open Access and licenses on a national level”. The result 

which is to be found in present report, has furthermore been presented at a mini-conference 26th 

November 2016 in Copenhagen.  

The project has been developed within the framework of the Roskilde University based Danish Open Access 

Secretariat. The secretariat is part of a DEFF project running from april 2014 – march 2016.  

 

The report has been authored by 

Marianne Gauffriau, The Royal Library  

Asger Væring Larsen, Southern Denmark University Library 

Karen Hytteballe Ibanez, Roskilde University Library  



Transition from the “license to read” model to Open Access publishing. A 

Danish study.  

Introduction 
It is the Danish government's strategic goal that by 2022 all publicly funded research results are to be 

published Open Access (OA). This type of publishing often involves a publication fee - also called "author 

processing charge" (APC). It is most common for publications in journals that are either completely OA 

(Golden OA) or in licensed journals that offer an OA solution for the individual publication that carries a fee 

(Hybrid journals). Charges for non-open access publications in subscriptions based journals does also occur 

– these are often called page or colour charges and are not considered in this report. The APC cost is usually 

imposed on the corresponding author or her institution. Often, neither the universities nor the researchers 

have allocated funds for this specific type of expense. At some universities, however, the library offers to 

cover all or part of the APC cost on the author's behalf. It is also the university libraries that cover the 

license to traditional and hybrid journals. 

Inspired by the white paper “Disrupting the Subscription Journals’ Business Model for the Necessary Large-

Scale Transformation to Open Access” from Max Planck Institute1 this analysis aims to examine the size 

relationship between the university libraries' journal license costs and the number of publications 

published from the same universities. It will show if the currently allocated funds for journal licenses can 

match the estimated costs of APCs, if all journal publications were to be released via an OA channel with 

the associated cost and thus no licenses were to be paid.  

The project is supported by Denmark's Electronic Research Library (DEFF) and the project group members 

are: Anne Sandfær from Roskilde University (project manager), Anne Thorst Melby from University of 

Southern Denmark, Michael Svendsen from the Royal Library, Marianne Gauffriau from the Royal Library, 

Karen Hytteballe Ibanez from Roskilde University and Asger V. Larsen from University of Southern 

Denmark. The results were presented at the conference: BÆREDYGTIG OPEN ACCESS - Datagrundlaget & 

det økonomiske perspektiv. November 26, 2015 

Method 
Data on the cost of licenses for electronic journals for seven Danish universities2 were obtained from DEFF 

and data from Web of Science the number of publications with an author from a Danish institution were 

retrieved. 

The cost of licenses in the analysis represents the aggregated sums of major license agreements negotiated 

by DEFF. These licenses constitute 60 % of the Danish universities’ DEFF-licenses. Furthermore they cover 

the same journals for the seven Danish universities and make it possible to present an overall analysis of 

the seven universities. 

                                                           
1
 Schimmer, Geschuhn, and Vogler, “Disrupting the Subscription Journals’ Business Model for the Necessary Large-

Scale Transformation to Open Access.” 
 



Publications from 2014 with a Danish university affiliation and from one of the three publishers mentioned 

above excluding their Golden OA journals3 were extracted from Web of Science. The publication sets do not 

include publications in (Golden) OA journals, because it is the goal of this analysis to examine whether the 

funds that are now spent on licenses would be sufficient to pay for APC’s in hybrid journals, which are 

characterized by carrying a license expense which could then be suspended. 

The analysis covers publications of the publication types: article, review and letter4. Furthermore, the 

publication set was restricted to publications with corresponding author from a Danish university, as the 

APC for these publications can be expected to be covered by the Danish author and the sources she has 

available.  

3036 publications are included in the analysis. As described above this is a subset of publications with 

Danish affiliation from included publishers and Danish corresponding author affiliation (n=4550).   

The publication data from Web of Science were to be supplemented by data from Scopus, but since these 

data needed quite a lot of manual processing, it was not possible to incorporate them into the analysis due 

to time constraints. 

 Potential sources of error Heterogeneous registration of a university affiliation in publications. This 

can affect how a university is reflected in the analysis. For example are publications from hospitals 

only credited to a university if the university is part of the affiliation used in the publications.  

 Some authors report inaccurate affiliation data in the publications e.g. referring to an institute, 

university hospital or center instead of the university, or have misspelled or abbreviated the 

university name. Where university names have been misspelled or abbreviated, we have merged 

the different name forms into one and then included these publications in the study. We have left 

out publications where there was no mention of a university but only an institute, center or similar. 

 The restriction to publications in Web of Science means that not all publications with a 

corresponding author from one of the seven Danish universities in journals from the included 

publishers. If more publications were included in the calculation License/ca would return a lower 

number. 

  

                                                           
3
 OA journals are identified according to a list from the publishers.  

4
 The white paper from Max Planck Institute includes articles and reviews but not letters. 



 

Results 
 

Included 
publishers 

Publications as 

corresponding author (ca) 
License cost License/ ca 

7 DK universities 3036 € 10.905.426 € 3.592 
 

As the table shows the cost pr. publication equals an average cost of ca. € 3.600 pr. publication.  

Conclusion 
This analysis shows that the funds currently spent on journal licenses by the Danish universities (the 

“license to read” model) is sufficient to pay for the number of publications from the same universities 

should they be subjected to an APC. The average cost pr. publication of ca. €3.600 in Denmark is only a 

little lower than a similar calculation for global level which gave the cost pr. publication of €3.800 found by 

the Max Planck analysis5.  

                                                           
5
 Ibid. 
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08:30 - 09:00 Registration and breakfast

09:00 - 10:15 Opening
- Welcome by Mogens Sandfær, DTU (15 min.)
- Opening keynote by Cameron Neylon, Curtin University (45 min.)
- Coffee break (15 min.)

10:15 - 12:15 "Linking it all together": Identifiers for researchers and research
- The Danish ORCID project, by Mikael K. Elbæk, DTU (15 min.)
- Review of the Danish ORCID project, by Josh Brown, ORCID (15 min.)
- ORCID and research identifier perspectives, by Josh Brown, ORCID (30 min.)
- DataCite and research identifier perspectives, by Laura Rueda, DataCite (45 min.)
- Speakers Q&A panel, facilitated by Pernille Tranberg (15 min.)

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 15:30 "Making it visible": Portals for research discovery, sharing and analytics
- The new Danish Research Database and Open Access Indicator, by Christian Tønsberg (15 min.)
- Review of the Danish status and suggestions for the future, by Julia Trimmer, Duke University (15 min.)
- The VIVO community effort to advance science communication and networking, by Julia Trimmer, Duke University (30 min.)
- OpenAIRE, a pan-european approach, by Natalia Manola, OpenAIRE (45 min.)
- Speakers Q&A panel, facilitated by Pernille Tranberg (15 min.)
- Coffee break (15 min.)

15:30 - 16:30 "Bringing it all together and forward"
Facilitated by Pernille Tranberg
- Panel discussion: What should Denmark do next …
- Summary and closing
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Spørgsmål 1:

Sted og forplejning (venue and catering)

 37 af 54 har svaret på dette spørgsmål

Konferencelokale (conference room) 0 1 7 18 11

Forplejning (catering) 0 0 5 9 23

Spørgsmål 2:

Oplægsholdere generelt samt facilitator (speakers in general and facilitator)

 37 af 54 har svaret på dette spørgsmål

Facilitator Pernille Tranberg 0 2 11 17 7

Oplægsholdere samlet set (speakers in
general)

0 1 1 25 10

Spørgsmål 3:

De enkelte oplægsholdere (the individual speakers)

 37 af 54 har svaret på dette spørgsmål

Mogens Sandfær 0 0 3 21 12

Cameron Neylon 0 0 1 12 23

Mikael K. Elbæk 0 0 4 15 18

Josh Brown 0 0 0 10 27

Laura Rueda 0 2 4 17 14

Christian Tønsberg 0 1 5 18 12

Julia Trimmer 0 3 5 14 12

Natalia Manola 0 5 10 13 7
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