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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 
Projektet afsluttes 1. marts 2017 
Projektet har afholdt KickOff projektmøde den 27. marts 2015 
Der har været en smule forsinkelse i opstarten af projektet, blandt 
andet i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere der skal 
bidrage i projektet. Denne forsinkelse forventes at være indhentet inden 
projektet afsluttes. 

Status på budget 
- Har der været 

afvigelser i 
forhold til det 
godkendte 
budget? 

- Forventes der 
afvigelser 
fremover? 

Projektet har på nuværende tidspunkt holdt sig inden for budgettet. 
 
Projektet har i forbindelse med de uforudsete udfordringer i forbindelse 
med installation, opsætning og konfiguration af systemet DMPonline 
søgt og fået DEFF-midler til en workshop i oplæring i brugen af 
systemet. Denne workshop forventes afholdt i november 2015. 
 
Installationsdelen er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvorfor der kan 
forekomme afvigelser i budgettet fremover. Dette afhængigt af hvilken 
løsning/aftale, der laves med udbyderen af systemet. 

Status på 
leverancer 
- Hvilke 

milepæle/levera
ncer er opnået 
det sidste halve 
år? 

- Har der været 
afvigelser i 

Ekspertpanel 
Der er i projektet blevet lavet et internationalt evalueringspanel, der 
ved en afsluttende konference vil evaluere projektet som helhed. 
 
Projektmøder 
Projektet har afholdt 2 stormøder. Ét i marts og ét i oktober 2015. Det 
næste stormøde er planlagt afholdt i februar 2016. 
 
Styregruppe 
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forhold til de 
planlagte 
milepæle/levera
ncer? 

- Hvilke 
milepæle/levera
ncer forventes 
opnået det 
næste halve år?  

Der er oprettet en styregruppe der afholder møder jævnligt (efter 
behov). På nuværende tidspunkt har der været afholdt 3 møder. 
 
Cases 
Der er på nuværende tidspunkt, i hovedparten af projektets cases, 
dialog og samarbejde i gang mellem projektledere og forskere. I de 
kommende måneder forventes det at de fleste cases er kommet et godt 
stykke videre Data Management Planning fasen. 
 
I forhold til de cases, der var planlagt i ansøgningen, har der været 
enkelte cases som ikke vil kunnet blive gennemført. Det værende sig 
RUB’s CALPIU case, samt den ene af SDU og DDA’s cases. I RUB 
tilfældet er grunden, at den forsker, der stod for projektet på RUB har 
fundet arbejde andet steds. 
SDUB og DDA’s cases omhandlende projekter inden for 
kommunalforskning har haft den udfordring, at forskerteamet bag 
casen har meldt fra. Det overvejes i øjeblikket om der skal findes nye 
cases eller om man skal lade temaet fylde mere (i RUB’s tilfælde). 
 
Temaer 
Til projektmødet den 1. oktober blev 3 af de tværgående temaer 
diskuteret. Det forventes at jo længere projektet skrider frem des mere 
tværgående dialog vil der blive skabt. 
 
DMPonline 
Der har i projektet været tekniske udfordringer i forhold til at få 
installeret DMPonline. Dette har medført at de data management 
planer, der arbejdes med befinder sig hos den enkelte cases 
projektleder og at der bliver arbejdet med disse planer uden for et 
fælles værktøj ved brug af Word og projektets WIKI 
 
I skrivende stund er der kontakt mellem Statsbiblioteket og DCC 
vedrørende en løsning for installationen. 
 
Der er søgt og fået midler til en Workshop, hvis formål er at oplære 30 
personer i brugen af systemet (se ovenfor). Workshoppen vil blive 
afholdt 9.-10. november 2015 
 

Kort tekst til 
projektbanken  
- Du bedes skrive 

en ”faglig 
rapport” med et 
resumé af 
ovenstående 
svar. Opdater 
projektet på 
projektbanken. 
Indsæt også 
teksten her. 

Der er i projektet blevet lavet et internationalt evalueringspanel, der 
ved en afsluttende konference vil evaluere projektet som helhed. 
 
Projektet har afholdt 2 stormøder. Ét i marts og ét i oktober 2015. Det 
næste stormøde er planlagt afholdt i februar 2016. 
 
Der er på nuværende tidspunkt, i hovedparten af projektets cases, 
dialog og samarbejde i gang mellem projektet og forskerne i de 
forskellige cases. Fokus for de fleste cases vil i de kommende måneder 
være Data Management Planning. 
 
Det nyligt afholdte stormøde fik gang i de tværgående temaer hvis 
primære formål er at sikre synergi og erfaringsudveksling mellem de 
forskellige cases, der hvor det giver mening. 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, oktober 2015  

Kort nyhedstekst 
til 
deff.dk/nyhedsbr
ev 
- På deff.dk vil vi 

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

Der er på nuværende tidspunkt, gang i hovedparten af projektets 
praktiske cases og dialog og samarbejde er i gang mellem projektet og 
forskerne. Fokus for de fleste cases vil i de kommende måneder være 
Data Management Planning. 
 
Der afholdes en 2-dages masterclass i værktøjet DMPOnline den 9-10. 
november. 
 
Se mere info om hele projektet på 
https://sbprojects.statsbiblioteket.dk/display/DAT/Data+Management+
Home 
 
 


