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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?  

- AU har været ved at undersøge Pures rolle i 
forhold til Data Management. Der er i den 
forbindelse blevet afholdt to webinars. 
- Cases er gang med opgaverne inden for Data 
Management Planning og RUC arbejder på en 
opsamling heraf. Der arbejdes i casene også på de 
efterfølgende faser i DM livscyklus. Her varierer det 
fra case til case hvor langt man er nået. 
- Det forventes, at de opstillede deadlines nås. 
- Grundet den sene opstart er tidsplanen blevet 
revideret (tidsplan vedhæftet).  
 

Kort tekst til projektbanken  
Kontakt sekretariatet ved spørgsmål 
Hani Naboulse hna@slks.dk 

De involverede institutioner er på nuværende 
tidspunkt alle i gang med de konkrete opgaver der 
ligger både i deres cases og i deres temaer og vil i 
de kommende måneder fortsætte hermed. 

Kort nyhedstekst til 
deff.dk/nyhedsbrev 

Data Managementet i praksis projektet har nu været 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, april 2016  

- 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. 

i gang i lidt over et år. De involverede institutioner er 

på nuværende tidspunkt i gang med at arbejde 

intenst med de konkrete cases. Arbejdet er på 

nuværende tidspunkt koncentreret omkring 

dialog, med forskerne i forhold til Data Management 

planerne – samt de udfordrende afklaringsspørgsmål 

disse afføder. Desuden arbejdes der i de 

tværgående temaer med at trække generel 

information ud af de enkelte cases således at 

temaerne kan dokumenteres. 
I projektet anvendes DMPonline, der i øjeblikket 
hostes af DTU.  
 


