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Projekttitel Forskningsdokumentation og –kommunikation 

Kontaktperson & -email: Gitte Bruun Jensen, gibj@dtu.dk 

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? 

 
Projektet startede som planlagt pr. 1.4.2014 med 
kickoff møde den 10. april. Det er forventningen, 
at DDF-delen af projektet afsluttes med udgangen 
af september 2016, dvs. 5 måneder senere end 
oprindelig planlagt. ORCID-delen samt OA-
aktiviteterne er afsluttet som planlagt med 
udgangen af Q1 2016. 
 
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? 
Hvis nej, hvorfor? 
 
I forhold til den oprindelige tidsplan, så følger 
delprojekt 1 om ORCID planen.   
 
DDF-delen af projektet har brugt længere tid på at 
få etableret et advisory board, jf. statusrapport i 
april 2015. Derudover er DDF blevet udvidet med 
Open Access Indikatoren, som har haft 1. prioritet 
efter aftale med DEFF-sekretariatet. Den sidste 
udvikling af DDF ifm. projektet forventes afsluttet 
ved udgangen af maj.  Der er derfor brug for at 
forlænge projektet for at få den sidste udvikling og 
koordinering med advisory board på plads samt 
afholde den afsluttende konference.  
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OA-sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket er 
afviklet iht. den reviderede tidsplan. 
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
 
Ja, den reviderede tidsplan. 

Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til 

det godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Som oplyst i statusrapporten i oktober 2015, så er 
det overordnede budget for projektet uændret, 
men dele af lønkrone budgettet er konverteret til 
eksterne omkostninger til konsulenter. 
 
Det overordnede budget er som nævnt uændret, 
herunder støtten fra DEFF. Eneste forskel er, at der 
ikke vil være egenfinansiering på eksterne 
omkostninger – jf. i øvrigt senest udmeldte praksis 
fra DEFF ifm. 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?  

Det seneste halve år er følgende leverancer 
iværksat/afsluttet: 
 
Delprojekt 1:  

• Lokal implementering af ORCID fortsætter 
• Det nationale ORCID konsortium er 

overleveret til DEFF. Som fortsætter 
eksisterende aftale frem til årsskiftet til 
2017, hvorefter en genforhandling 
foretages.  

• ORCID Seminar afholdt 25. september 2015 
på AUL.  

• National ORCID/forskerdatabase er endnu 
ikke blevet sat i produktion. Dette afventer 
endelig prioritering af udviklingsønsker af 
det DDF Advisory Board. 

 
Delprojekt 2: 
DDF er opdateret 3 gange med ny funktionalitet 
herunder en forbedret håndtering af dubletter 
(130.000 dubletter fjernet). 
Open Access indikatoren er færdiggjort og sat i 
drift. Der er tilføjet mulighed for at udvælge 
dokumenter til eksport til Mendeley, eksport til 
RIS- og BibTex formaterne, samt til email af 
citationer. Forbedret integration til Google Scholar. 
Altmetrics indikatoren, RSS-feeds, side om 
dataleverandørerne og facet på indberetningsår er 
tilføjet brugerinterfacet.  
 
OA-sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket: 

• Mini-konferencen ”Bæredygtig Open Access – 

Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv” 
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blev afholdt den 26. november 2015 

• OA-sekretariatet afholdt 5. møde i Open Access 

netværket den 17. december 2015 på SDU i 

Odense 

• OA sekretariatet afholdt 6. og afsluttende møde 

i OA netværket på RUC i Trekroner den 30. 

marts 2016 

 
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte 
milepæle/leverancer? 
 
Delprojekt 1: 
Elseviers PURE til ORCID synkronisering har været 
forsinket og processen omkring leveringen af har 
været utilfredsstillende. Integrationen blev leveret 
endeligt i februar 2016, men har ikke kunne 
anvendes af alle institutioner. 
 
Delprojekt 2: 
Færdiggørelsen af OA indikatoren er, efter aftale 
med DEFF-sekretariatet, blevet opprioriteret ift. de 
sidste 2 udeståender i DDF, som er henholdsvis 
forskerprofiler og aktuelt tema. Færdiggørelsen af 
DDF bliver derfor et par måneder forsinket.  
 
OA- sekretariatets aktiviteter ift. OA-netværket har 
fulgt planen. 
 
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det 
næste halve år? 
 
Delprojekt 1: 
Endelig opgørelse af antal registrerede ORCIDs 
samt slutrapportering af delprojekt 1 (vil indgå i 
samlet afrapportering af det samlede projekt). 
 
Delprojekt 2: 
Forskerprofiler færdig 
Aktuelt tema færdig 
Afsluttende konference afholdt 
Afrapportering til DEFF er afsluttet.  
 

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

Delprojekt 1 er afsluttet og har overleveret det 
nationale ORCID konsortium til DEFF og dette 
fortsætter frem til årsskiftet til 2017, hvorefter en 
genforhandling foretages.  Der er afholdt ORCID 
Seminar afholdt 25. september 2015 på AUL.  
 
I delprojekt 2 arbejdes der med 
færdiggørelsen af den fornyede og udvidede 
Danske Forskningsdatabase (DDF). Open Access 
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Afrapporteringsskema til DEFF-projekter, maj 2016  

indikatoren er sat i drift, som en del af DDF, og 
fokus er nu på integration af forskerprofiler og et 
nyt aktuelt tema koncept. Der arbejdes på at 
arrangere en afsluttende konference i Q3 2016. 
Derudover har OA-sekretariatet afholdt mini-
konferencen ”Bæredygtig Open Access – 
Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv” den 
26. november 2015. OA-sekretariatet har afholdt 
det 6. og afsluttende møde i OA netværket på RUC 
i Trekroner den 30. marts 2016. 
 

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. 

Delprojekt 1 er afsluttet og har overleveret det 
nationale ORCID konsortium til DEFF og dette 
fortsætter frem til årsskiftet til 2017, hvorefter en 
genforhandling foretages.  Der er afholdt ORCID 
Seminar afholdt 25. september 2015 på AUL. 
 
I delprojekt 2 arbejdes der med 
færdiggørelsen af den fornyede og udvidede 
Danske Forskningsdatabase (DDF). Open Access 
indikatoren er sat i drift, som en del af DDF, og 
fokus er nu på integration af forskerprofiler og et 
nyt aktuelt tema koncept. Der arbejdes på at 
arrangere en afsluttende konference i Q3 2016. 
Derudover har OA-sekretariatet afholdt mini-
konferencen ”Bæredygtig Open Access – 
Datagrundlaget og det økonomiske perspektiv” den 
26. november 2015. OA-sekretariatet har afholdt 
det 6. og afsluttende møde i OA netværket på RUC 
i Trekroner den 30. marts 2016. 
 


