
 

 
 

 

Vejledning: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Ansøger 
DTU Bibliotek (projektejer) 

CBS Bibliotek 

Aalborg Universitetsbibliotek 

Aarhus University Library 

 Københavns Universitetsbibliotek 

Roskilde Universitetsbibliotek 

Syddansk Universitetsbibliotek 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Projekttitel 
CRIS samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren -nu og fremadrettet 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Hvilket indsatsområde hører projektet under? 
Indsatsområde 3. Forskningskommunikation (primær) 

Indsatsområde 1. Adgang til digital videnskabelig viden 

Indsatsområde 2. Open Science  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overordnet beskrivelse af projektet med de vigtigste elementer og tilknytning til 
det valgte indsatsområde 
Universiteterne har gennem en årrække anvendt Pure til forskningsregistrering og forskningsfor-

midling. I stort omfang står universitetsbibliotekerne for det administrative og centrale arbejde med 

Pure, ikke mindst i forhold til publikationsregistreringen. I mange år blev Pure udviklet løbende i et 

tæt samarbejde mellem leverandøren og de danske universiteter, b.la. med støtte fra DEFF. Der 

har løbende være udviklet på Pure og Pure samarbejdet blandt andet via flere DEFF projekter. 

Der er dog sket meget siden anskaffelsen af Pure i form af f.eks. øget fokus på forskningsregistre-

ring, bibliometri, BFI, Open Access Indikator, UC’ernes anskaffelse af Pure og Elseviers opkøb af 

Atira. 

 

 
Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forsknings- og  
uddannelsesbiblioteker 

Denne skabelon skal anvendes til beskrivelse af det projekt, der søges tilskud til. Alle felter skal  

udfyldes. Det udfyldte skema skal vedhæftes som fil til det elektroniske ansøgningsskema. 
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Universiteternes løsninger er tilpasset lokale behov og det organisatoriske set up er målrettet øn-

sker og behov hos de enkelte universiteter. Nogle har således centraliseret forskningsregistrerin-

gen, andre delvis centraliseret og andre igen kører med lokal registrering i henhold til universite-

ternes ønsker. Men spørgsmålet er, om der, trods forskellighederne, ikke kan samarbejdes mere 

end vi gør i dag?  

 

I projektet afdækkes universitetsbibliotekernes arbejde inden for organisering, arbejdsprocesser, 

tekniske løsninger og integrationer, forskningsformidling, arbejdsprocesser, dataindhold og kvali-

tet. Afdækningen baseres på såvel kvalitative som kvantitative studier, og baseres således på in-

terview og spørgeskemaundersøgelser med flere nøglemedarbejdere og ledere på alle universi-

tetsbibliotekerne og universiteter. Det betyder, at de både på det praktiske og strategiske niveau 

inddrages for at give det bedst mulige billede af det nuværende setup og det bredest mulige input 

til drøftelse af fremtidige muligheder. 

 

Følgende hovedtemaer indgår i projektet: 

 

1. Kortlægning af nuværende lokale organisering, lokale behov og visioner 

 Nuværende organisering og baggrund for valg af denne form for organisering 

 Lokale behov ift. organisering  

 Ideer og visioner til fremtidig organisering 

 

2. Kortlægning af indholdstyper, arbejdsprocesser og visioner 

 Kortlægning af nuværende indholdstyper  

 Kortlægning af nuværende arbejdsprocesser, herunder kvalitetssikringsprocesser og doku-

mentationen af disse 

 Ideer og visioner til fremtidige arbejdsformer, kvalitetssikringsprocesser og arbejdsprocesser 

       

3. Kortlægning af nuværende tekniske løsninger, integrationer og visioner 

 Kortlægning af nuværende tekniske løsninger og baggrund for valg af disse 

 Ideer og visioner til fremtidige tekniske løsninger og integrationer 

 Ideer og visioner til fremtidige portalløsninger og samarbejde 

 

4. Anvendelse af data 

 Kortlægning af nuværende anvendelse af data  

 

5. Rapportskrivning og anbefalinger 

 Afrapportering på interviews og kortlægning 

 Projektets anbefalinger til områder, som bør indgå i universitetsbibliotekernes fremtidige drøf-

telser af samarbejde på forsknings- og formidlingsområdet. 

 

Interview bliver gennemført på vegne af sektoren ved at ansætte en person til interview, evalue-

ring og rapportskrivning.  
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Tilknytning til det valgte indsatsområde: 

Den måde universitetsbibliotekerne arbejder med deres CRIS er afgørende for forskningskommu-

nikationen, men reelt også for mulighederne i DEFF’s to øvrige indsatsområder Open Science og 

Adgang til digital videnskabelig viden. Projektets resultater vil blandt andet være med til at for-

bedre både værktøjet, formidlingen og videnspredningen til forskningskommunikation. Derudover 

er CRIS et afgørende værktøj i Open Science agendaen og en central registrerings- og formid-

lingsplatform ift. adgang til digital videnskabelig viden og især Open Access.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Formulering af konkrete projektmål 
1. Projektet har gennemført interviews med medarbejdere, som arbejder med forskningsregistre-

ring i praksis på 8 universiteter 

2. Projektet har gennemført interview med ledere på 8 universiteter 

3. Projektet har kortlagt nuværende arbejdsformer inden for hovedtemaerne 1-4 

4. Projektet har kortlagt ønsker, ideer og visioner inden for hovedtemaerne 1-4 

5. Projektet udarbejder en skriftlig afrapportering på resultatet af interviews 

6. Projektet udarbejder en række anbefalinger til universitetsbibliotekernes fremtidige drøftelser 

af samarbejdet på forsknings- og formidlingsområdet 

 

 

5. Redegørelse for, hvorledes målopfølgningen dokumenteres 
Projektets skriftlige afrapportering vil indeholde dokumentation for interviews såvel som skriftlig 

afrapportering i henhold til de 6 projektmål.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Beskrivelse af hvordan projektet løser en problemstilling, der berører større dele af 
fag-, forsknings- og uddannelsessektoren? Hvordan har projektet haft en effekt 
på/for sektoren som helhed efter afslutning?  
Pure og Pure samarbejdet er helt centralt i universitetsbibliotekernes arbejde med forskningsregi-

strering- og forskningsformidling. Der er rigtigt mange medarbejdere involveret i arbejdet, og om-

rådet er af stor strategisk betydning for både universiteter og universitetsbiblioteker. Spørgsmålet 

om, hvordan vi skal samarbejde om CRIS i fremtiden, berører derfor en meget stor del af universi-

tetsbibliotekssektoren. Projektets resultater vil ryste posen og give input til sektorens drøftelser på 

både medarbejder- og lederniveau. Dette og i sidste ende FC og Pure styregruppens håndtering 

af resultaterne vil være den blivende effekt på sektoren ved projektets afslutning.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Beskrivelse af aftale med samarbejdspartnere og andre aktører  
Der er indgået aftale med alle Pure ansvarlige om, at de vil stille op med medarbejdere og chefer 

til de interviews, der skal gennemføres, og at de vil levere den allerede eksisterende dokumenta-

tion af f.eks. arbejdsprocesser til projektet.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Redegørelse for kompetencer til at gennemføre projektet 
Der skal ansættes en person med speciale i at gennemføre kvalitative analyser og skrive afrap-

porteringen. Derudover nedsættes en arbejdsgruppe med viden om Pure på praktisk såvel som 

strategisk niveau. Arbejdsgruppen skal planlægge medarbejderens arbejde og løbende følge op 

på resultater. Arbejdsformen bliver agil med månedlige møder, så der løbende kan justeres og til-

passes med henblik på at udnytte læring undervejs og at opnå det bedst mulige resultat. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, 
hvad er sammenhængen med nærværende projekt?  
Projektet er tæt knyttet til den måde, der arbejdes på i Danmark. Som inspiration til kommende 

drøftelser om visioner om samarbejde, gives der et kort overblik over internationale modeller. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

10. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe?  
Projektets målgruppe er den samlede universitets- og universitetsbibliotekssektor, som får et kom-

plet overblik over nuværende arbejdsformer ift. Pure og ikke mindst et grundlag, som kan inspirere 

drøftelserne om fremtidigt samarbejde.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formid-
les og til hvem?  
Projektet kommunikerer med primære og sekundære interessenter i henhold til nedenstående 

kommunikationsplan.  

Resultat Målgruppe Hvordan 

Det løbende arbejde og 

delresultater 

Pure medarbejdere 

FC 

Pure styregruppe 

DEFF sekretariatet 

FFU-bibliotekerne 

Universitetsledelse 

Pure-brugerdage 

Mundlige og skriftlige statusrap-

porter 

Midtvejsstatus 

Midtvejsstatus  

Udføres af det enkelte universi-

tetsbibliotek undervejs 

Det endelige resultat Pure medarbejdere 

FC 

Pure styregruppe 

Universitetsledelse 

 

Internationale brugere af Pure 

FFU-bibliotekerne 

DEFF styregruppen 

DEFF sekretariatet 

Pure brugerdage 

Mundtlige og skriftlige statusrap-

porter 

Udføres af det enkelte universi-

tetsbibliotek 

Pure International Conference 

Seminar 

Projektafrapportering  

Projektafrapportering 
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Projektet planlægger at afholde et afsluttende seminar med mulighed for deltagelse af alle interes-

senter. Beslutningen om, hvordan der skal følges op på projektets resultater ligger hos FC på 

vegne af de involverede universiteter.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en drifts-
fase?  
Projektet bidrager med en stor mængde viden, som universitetsbibliotekerne skal arbejde videre 

med. Der er stor interesse i både FC og Pure styregruppen for projektet og begge fora ønsker at 

følge op på resultaterne. Dvs. projektets leverancer i driftsfasen sikres via kommunikation og dia-

log med relevante fora, som derefter følger op og anvender resultaterne.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tidsplan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


