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Projekttitel Forskningsdokumentation og -kommunikation 

Kontaktperson Gitte Bruun Jensen 

Indsatsområde Indsatsområde 3: Digital kommunikation og 
interaktion i forbindelse med forsknings-
resultater 

Kort beskrivelse af projektet Det samlede projekt består af to delprojekter 
samt tværgående aktiviteter. Delprojekt 1 
omhandler implementeringen af ORCID som 
permanent, globalt forsker-id hos 
projektparterne. Der udarbejdes blandt andet 
implementerings-toolkit og parallelle 
implementeringsforløb ved de deltagende 
institutioner. I delprojekt 2 arbejdes der med 
en fornyet og udvidet national 
forskningsdatabase som blandt andet 
afspejler ORCIDs, Open Access og 
forskningsdatasæt og som kommer til at 
fremstå i et nyt moderne look and feel.  
Derudover er der nedsat et OA-sekretariat 
som understøtter videndeling og support ift. 
OA. 

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? 
- Andet. 

 

Hvornår er projektet startet op, og hvornår 
forventes det afsluttet? 
 
Projektet startede som planlagt pr. 1.4.2014 
med kickoff møde den 10. april. Det er fortsat 
forventningen, at projektet afsluttes med 
udgangen af marts 2016. 
 
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 
 
I forhold til den oprindelige tidsplan, så følger 
delprojekt 1 om ORCID planen, hvorimod det 
har været nødvendigt at justere tidsplanen 
for dele af delprojekt 2 om fornyet national 
forskningsdatabase med support for Open 
Access aktiviteter. En af opgaverne i projektet 
er at etablere et bredt funderet advisory 
board, som kan sikre den nødvendige 
inddragelse og ejerskab til DDF.  
 
Uddannelses- og Forskningsministeren 
lancerede den nationale strategi for Open 
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Access i juni 2014, som bl.a. resulterede i 
nedsættelse af den nationale styregruppe for 
Open Access, - et oplagt forum for arbejdet 
med den nye DDF. Denne styregruppe 
besluttede i første omgang at udvikle en 
Open Access indikator, til implementering i 
den nye DDF. I forbindelse med en aftale 
mellem FI og DEFF om DEFF´s finansiering af 
udvikling og det første års drift af OA 
Indikatoren, er det endvidere aftalt, at hele 
DDF-opgaven derefter overgår til FI.   
Kommissoriet for DDF advisory board, som 
skal behandle udviklingsplaner mv., har 
derfor været behandlet i OA styregruppen, 
der har godkendt udkastet. Der udestår blot 
en afklaring af styregruppens reference i det 
aftalte overdragelsesscenarie.  Alt dette 
betyder, at nogle af aktiviteterne omkring nyt 
design og funktionalitet er udskudt, mens 
kræfterne har været brugt på fornyelse af 
den underliggende basis-teknologi samt 
afklaring af indikator og organisering. Som en 
konsekvens af dette har projektet valgt at 
erstatte den planlagte årlige konference i 
2015 med en afsluttende konference i 2016, 
hvor en færdig DDF inklusive indikator vil 
være implementeret. 
 
Aktiviteterne i delprojekt 2 med etablering af 
sekretariat til støtte for Open Access 
aktiviteter er sket planmæssigt. 
 
Se i øvrigt status for leverancer nedenfor. 
 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Det overordnede budget for projektet er 
uændret, men vi planlægger at konvertere 
dele af lønkrone budgettet til eksterne 
omkostninger til konsulenter i forhold til 
følgende leverancer: 
 
Delprojekt 1: 
- National ORCID forskerdatabase 

 
Delprojekt 2: 
- Fornyet national forskningsdatabase: 

udvide indhold, udvikle design og 
funktionalitet 

 
Det overordnede budget er som nævnt 
uændret, herunder støtten fra DEFF. Eneste 
forskel er, at der ikke vil være egenfinansie-
ring på eksterne omkostninger – jf. i øvrigt 
senest udmeldte praksis fra DEFF ifm. 
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seneste projektkald. 
  
Der forventes ikke yderligere afvigelser 
fremover. 

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?  

Siden projektets start er følgende leverancer 
iværksat/afsluttet: 
 
Delprojekt 1: 
- National ORCID-supportfunktion etableret 
- Nationalt ORCID implementerings-toolkit 

klar 
- National konsortieaftale om medlemskab 

af ORCID indgået 
- National deltagelse i ORCID 

organisationens møder (løbende indtil 
projektets afslutning) 

- Lokal ORCID implementering (iværksat 
og fortsætter indtil projektets afslutning) 

 
 
Delprojekt 2: 
- Sekretariat og OA-support etableret, 

herunder nedsættelse af Open Access 
netværk, hvor der indtil nu er afholdt 3 
netværksmøder 

- DDF prototype etableret på ny teknisk 
platform. Prototypen fungerer som 
grundlag for kommende dialog med 
Advisory Board om udvidet indhold, ny 
funktionalitet samt nyt design.   
 

Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 
 
- Nedsættelse af advisory board er lagt 

over i regi af Den nationale styregruppe 
for OA og har ikke haft første møde. 

- Udvidet dækning, nyt design og ny 
funktionalitet afventer advisory board - 
prototype er dog etableret.  

 
Det næste halve år forventes følgende 
leverancer iværksat/afsluttet: 
 
Delprojekt 1: 
- Lokal ORCID implementering fortsætter 
- National ORCID/forskerdatabase 

implementeres i DDF 
 
Delprojekt 2: 
- Fortsat afholdelse af møder i OA-

netværket 
- Advisory Board mødes og prioriterer den 
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videre udvikling af den nationale 
forskningsdatabase 

- Løbende udvikling af fornyet national 
forskningsdatabase samt præsentation 
for Advisory Board i flere iterationer 

- Formidling fra projektet: Der afholdes en 
stor afsluttende konference i Q1/Q2 2016 

 

Kort tekst til projektbanken  
- Status siden sidst og forventninger til det 

næste halve år? 

Delprojekt 1 som omhandler 
implementeringen af ORCID som permanent, 
globalt forsker-id hos projektparterne har 
gennemført følgende leverancer; National 
ORCID-supportfunktion er etableret og et 
nationalt ORCID implementerings-toolkit er 
leveret og anvendes i de lokale 
implementeringer. Derudover er der indgået 
en national konsortieaftale om medlemskab 
af ORCID, der har været national deltagelse i 
ORCID organisationens møder, hvilket 
fortsætter indtil projektets afslutning. Den 
lokale ORCID implementering er iværksat hos 
projektpartnerne og det vil i høj grad være 
her fokus vil være i resten af projektperioden.  
 
I delprojekt 2 arbejdes der med en fornyet og 
udvidet national forskningsdatabase som 
blandt andet afspejler ORCIDs, Open Access 
og forskningsdatasæt og som kommer til at 
fremstå i et nyt moderne look and feel. Der er 
etableret en prototype, som kommer til at 
fungere som afsæt for et advisory boards 
prioriteringer af DDF’s indhold, funktionalitet 
og design. Der nedsættes et advisory board 
for Den Danske Forskningsdatabase under 
Den nationale Open Access styregruppe og 
DDF udviklingen er således sikret indflydelse 
og ejerskab fra et bredt udsnit af 
repræsentanter.  
 

Kort nyhedstekst til deff.dk/nyhedsbrev 
- Status siden sidst og hvad sker der det 

næste halve år? 

Der er godt gang i implementeringen af 
ORCID som permanent, globalt forsker-id i 
Danmark. Der er udarbejdet et toolkit, som 
anvendes i de lokale implementeringer hos 
projektpartnerne, der er gennemført 
kampagner og der måles dagligt på antallet af 
ORCIDs, så effekten af de forskellige tiltag 
kan følges og fremdriften måles løbende. Alle 
materialer kan hentes og anvendes af alle på 
ORCID.dk, her kan man også løbende følge 
udviklingen i antallet af ORCIDs på 
institutionerne.  
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Open Access sekretariatet har gennemført en 
række møder i samarbejde med 
projektpartnerne. Interessen og behovet for 
at mødes og drøfte Open Access 
implementering er enormt og antallet af 
deltagere på møderne er stødt stigende. Der 
bliver løbende videndelt på sharepoint, via 
mailingliste, møder og med oplæg, hvilket 
forstætter i det næste halveår. Hvis du er 
interesserede i at høre mere kan OA-
sekretariatet kontaktes på kshi@rub.dk.  
 
Den Danske Forskningsdatabase er på vej til 
at skifte regi fra DEFF til FI og dermed 
reference fra DEFF Styregruppen til Den 
nationale styregruppe for Open Access. Der 
vil i den kommende periode blive nedsat et 
advisory board, som skal prioritere indhold, 
design og funktionalitet. Dette advisory board 
skal således også facilitere skiftet i 
systemejerskab. 
 
Projektet planlægger en afsluttende 
konference i 2016.  

 
 
 


