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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 juli 2016, dvs. 3 
måneder senere end oprindelig planlagt. 
ORCID-delen samt OA-aktiviteterne forventes 
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, og har derfor brug for at forlænge 
projektet for at få den sidste udvikling og 
koordinering med advisory board på plads.  
 
Forventes det, at projektet fremover vil følge 
tidsplanen? 
 
Ja, den reviderede tidsplan.  
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Status på budget 
- Har der været afvigelser i forhold til det 

godkendte budget? 
- Forventes der afvigelser fremover? 

Som oplyst i statusrapporten i april 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 egenfinansie-
ring 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: 
• Deltagelse ved ORCID/CASRAI konference 

i Barcelona i maj 
• Afholdelse af endnu en nationale ORCID 

workshop 
• Lokal ORCID implementering (kører 

og fortsætter indtil projektets afslutning) 
• AAU har opnået en ORCID tilslutning på 

mere end de 80% procent som projektet 
havde som målsætning. Derefter følger 
DTU og UC’erne med ca. 50%. Derudover 
er der dog en stor spredning på optaget. 

• Backend til National 
ORCID/forskerdatabase er etableret, pt. 
anvendes dette til den nationale ORCID 
statistik 

 
Delprojekt 2:  
• DDF er lanceret i en betaversion. 
• Der er etableret et advisory board.  
 
• OA-sekretaratet har afholdt 4. møde i 

Open Access netværket den 9. juni på 
Statsbiblioteket i Århus. 
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Har der været afvigelser i forhold til de 
planlagte milepæle/leverancer? 
Etablering af advisory board ift. DDF har 
taget længere tid end forventet.  
 
 
Det næste halve år forventes følgende 
leverancer iværksat/afsluttet: 
 
Delprojekt 1: 
• Lokal ORCID implementering fortsætter 
• Forberedelse og dialog omkring evt. 

fortsættelse af det nationale ORCID 
konsortium og medlemskab med 
deltagerne og ORCID 

• Den National ORCID/forskerdatabase 
implementeres i den nye DDF, som vil at 
overgå fra Beta til produktionsversion i 
løbet af det næste halvår. 

 
Delprojekt 2: 
• Første møde i advisory board er afholdt 
• Ny version af DDF lanceres i produktion 

primo december 
• Open Access barometer er færdigudviklet 

og en integreret del af den nye DDF 
• Den endelige version af DDF er lanceret 
• Der er udsendt program for den 

afsluttende konference 
 

• OA-sekretariatet planlægger 5. møde i 
Open Access netværket den 17. december 
på SDU i Odense 

 
• Desuden afholdes mini-konference 

”Bæredygtig Open Access – 
Datagrundlaget og det økonomiske 
perspektiv” den 26. november. 
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Kort tekst til projektbanken  
- Du bedes skrive en ”faglig rapport” med 

et resumé af ovenstående svar. Opdater 
projektet på projektbanken. Indsæt også 
teksten her. 

Delprojekt 1 som omhandler 
implementeringen af ORCID som permanent, 
globalt forsker-id hos projektparterne har 
i projektperioden haft fokus på 
implementering af ORCID lokalt på 
institutionerne, således har Aalborg 
Universitet i periode opnået en tilslutning på 
mere end 80%, arbejdet på de øvrige 
institutioner fortsætter imod opnåelse af 
projektmålsætningen om en tilslutning på 
80% til ORCID. I den kommende periode vil 
ORCID og forskerprofiler blive integreret i den 
nye version af Den Danske 
Forskningsdatabase.  
 
I delprojekt 2 arbejdes der med 
en fornyet og udvidet national 
forskningsdatabase, som nu er lanceret i en 
beta version, og det planlagte advisory board 
er etableret. De næste skridt er lancering af 
ny DDF i produktion primo december, og 
herefter integration af Open Access 
barometer (selvstændigt DEFF projekt) i den 
ny DDF. 
 
Der arbejdes på at arrangere en afsluttende 
konference for hele projektet i Q2 2016. 
 
OA-sekretariatet har afholdt 4. møde i Open 
Access netværket den 9, juni på 
Statsbiblioteket i Århus. 5. møde i netværket 
planlægges den 17. december på SDU i 
Odense. 
 
Desuden afholdes mini-konference 
”Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget 
og det økonomiske perspektiv” den 26. 
november. 
  

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 gerne henvisninger til 
medieomtaler og beretninger fra tidligere 
samt invitation til kommende 
arrangementer relateret til projektet. 

Delprojekt 1: ORCID 
Danske Universiteter og 
forskningsinstitutioner har med støtte fra 
DEFF været med til at udbrede det globale 
forsker-id ORCID. Det betyder eksempelvis at 
mere end 80% af forskerne fra Aalborg 
Universitet i dag har fået et ORCID 
(www.orcid.dk). I den kommende tid vil flere 
universiteter følge med. Med opnåelsen af 
den kritiske masse af forskere med et globalt 
og unikt forsker-id åbnes der op for hidtil 
usete muligheder for at linke videnskabelige 
resultater til forskeren og nye muligheder for 
at skabe Linked Open Data og effektivisere 
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den videnskabelige kommunikation ved at 
kunne genbruge data fra relevante kilder. I 
februar 2016 vil Pure, som alle danske 
universiteter anvender, blive udstyret med en 
funktionalitet som gør det muligt at tilføje 
Pure som en datakilde i ORCID. Inden for det 
næste halve år vil forskerprofiler med ORCID 
blive integreret i den nye Danske 
Forskningsdatabase. 
 
Delprojekt 2: DDF og OA-aktiviteter 
Der arbejdes med fornyet og udvidet national 
forskningsdatabase, som nu er lanceret i en 
beta version, og det planlagte advisory board 
er etableret. De næste skridt er lancering af 
ny DDF i produktion primo december, og 
herefter integration af Open Access 
barometer (selvstændigt DEFF projekt) i den 
ny DDF. 
 
Der arbejdes på at arrangere en afsluttende 
konference for hele projektet i Q2 2016. 
 
OA-sekretariatet har afholdt 4. møde i Open 
Access netværket den 9, juni på 
Statsbiblioteket i Århus. 5. møde i netværket 
planlægges den 17. december på SDU i 
Odense. 
 
Desuden afholdes mini-konference 
”Bæredygtig Open Access – Datagrundlaget 
og det økonomiske perspektiv” den 26. 
november. 
Konferencen afholdes i samarbejde med FI og 
sigter mod Den Nationale Open Access 
styregruppe, DEFF styregruppen, FC, FC 
Licenser samt beslutningstagere på 
universiteterne. Der er kalkuleret med 60 
deltagere hvorfor invitationerne er personlige. 
Der er inviteret følgende oplægsholdere  

• Stephen Pinfield, University of 
Sheffield  

• Dirk Pieper, Bielefeld University Library 
• Cecy Marden, Welcome Trust 
• Robert Van der Vooren, VSNU 

Deruover vil Asger Væring Larsen, SDU, 
præsentere de danske beregninger over 
omfanget af publikationer med corresponding 
author fra de danske universiteter der er 
publiceret i de tre største DEFF licensaftaler; 
Elsevier Freedom Collection, Springer og 
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Wiley. 
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