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 Projekttitel Data Management i praksis 

Kontaktperson & -email: Bjarne Andersen: bja@statsbiblioteket.dk 
Katrine Gasser: khg@statsbiblioteket.dk 

Kort beskrivelse af projektet Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring 
data management af forskningsdata gennem 
etablering af en række tjenester i praksis. 

Status i forhold til tidsplan 
- Hvornår er projektet startet op, og 

hvornår forventes det afsluttet?  
- Har projektet fulgt den godkendte 

tidsplan? Hvis nej, hvorfor? 
- Forventes det, at projektet fremover 

vil følge tidsplanen? 

- Projektet er startet 1. marts 2015 og projektet 
afsluttes 1. juni 2017 

- Projektet er blevet forlænget med 3 måneder. 
Se vedhæftede opdaterede tidsplan. Årsagen 
til forlængelsen har være at opstarten af 
projektet varede længere end forventet. 
Forlængelsen vil endvidere blive brugt på at 
inkludere ekspertpanelets vurdering af 
projektet i en afsluttende rapport. 

- Ja, det forventes at projektet vil følge den nye 
tidsplan 

 
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Nej 

Status på leverancer 
- Hvilke milepæle/leverancer er 

opnået det sidste halve år? 
- Har der været afvigelser i forhold til 

de planlagte milepæle/leverancer? 
- Hvilke milepæle/leverancer 

forventes opnået det næste halve 
år?  

- projektdeltagerne arbejder fortsat med både 
cases og temaer. 
- der er blevet afholdt 2 stormøder i perioden. Da 
projektet nærmer sig sin afslutning har fokus på 
møderne været: temaer, sustainability og 
succeskriterier.  
- der er blevet lavet et ”midtvejsdokument”, der 
beskriver arbejdet med cases. Dokumentet vil blive 
anvendt bånde til den afsluttende projektrapport, 
samt til ekspertpanelet ved den afsluttende 
konference.  
- projektet har holdt oplæg på DeiCs årlige 
konference.   
- projektet har holdt oplæg på DFFU Metaforums 
temadag den 6. november 
- der er blevet lavet et udkast til hvorledes drift og 
organisering omkring DMPonline kan føres videre 
efter projektets afslutning. 
- det forventes at DMPonline er etableret 1.januar 
2017.  
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Kort tekst til projektbanken  
Kontakt sekretariatet ved spørgsmål 
Hani Naboulse hna@slks.dk 

Der arbejdes fortsat i cases og i temaer på 
institutionerne i DMiP. Projektet er dog ved at 
være i sin afsluttende fase hvorfor der i de 
kommende måneder vil være fokus på afrunding, 
opsamling af viden, samt formidling heraf. 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 
- På deff.dk vil vi gerne publicere en 

kort informerende artikel om 
projektets status. Du bedes 
redegøre for de vigtigste 
erfaringer/resultater, der kan have 
interesse for andre DEFF-
interessenter. Kom ind på 
fremskridt og eventuelle 
udfordringer I oplever. Inkludér evt 
henvisninger til medieomtaler og 
beretninger fra tidligere samt 
invitation til kommende 
arrangementer relateret til 
projektet. 

Der arbejdes fortsat i cases og i temaer på 
institutionerne i DMiP. Projektet er dog ved at 
være i sin afsluttende fase hvorfor der i de 
kommende måneder vil være fokus på afrunding, 
opsamling af viden, samt formidling heraf. 
Projektet forventer at bidrage med en dansk data 
management skabelon, der kan anvendes 1. 
januar 2017, når den danske DMPonline stilles til 
rådighed.  


