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1. Nuværende projektejer?
Hanne Munch Kristiansen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Der er ingen ændringer i Projektbeskrivelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Status i forhold til tidsplanen
−
−
−

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
o Første workshop blev afholdt den 14. marts 2018 og projektet afsluttes december,
2019
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
o Projektet følger den godkendte tidsplan
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
o Det forventes, at projektet også fremover vil følge tidsplanen

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

4. Status på budget
−
−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
o Der har ingen ændringer været i det godkendte budget siden sidste tilbagemelding
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?
o Ja, vi forventer at bruge alle projektmidlerne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 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?

Leverancerne fra A1 og A2 er brugt til at understøtte det videre arbejde i fokusområde:
B: Servicemodeller
C: Kompetenceforløb
C: Textmining
Leverancer det sidste halve år

Marts 2019

Side 2

Fokusområde B servicemodeller:
Gruppen har med udgangspunkt i de videnskabelige artikler udarbejder 2 dokumenter: ”Servicemodel – intern præsentation” og ”Servicemodel – online præsentation”. Dokumenterne skal nu
vendes og diskuteres i projektet. Modellen er fase- og niveauopdelt, der skitseres 3 niveauer af
service.
Arbejdsgruppen har kategoriseret de udvalgte videnskabelige artikler og placeret dem i forhold til
en overordnet fase/rolle. Til hver fase er der et eller flere trin, og til hvert trin knytter der sig konkrete services. Faserne og dermed trinene er opstillet i kronologisk rækkefølge ud fra er reviews
forløb.
Service modellen består af 3 faser: planlægning, udførelse og afrapportering. Hver fase består af
indsatserne: opgaver, hvordan, effekt, læs mere og eksempler.
Fokusområde C kompetenceforløb:
Gruppen har planlagt 2 kompetenceforløb med 2 forskellige vinkler på Systematic Reviews.
Første temadag er ”Systematic Reviews og andre reviewformer – bibliotekernes og bibliotekarernes rolle”, den afholdes d. 7. maj 2019. Fokus er her på bibliotekernes mulige services og skal give input til udviklingen af servicen på bibliotekerne og den henvender sig bredt til bibliotekspersonalet.
Temadag 2 bliver en workshop med fokus på software og systemer, Julie Glanville vil lede forløbet, den er planlagt til d. 7. september 2019. Dsser vil der være et begrænset antal deltagere, ved
stor interesse kan der evt. laves en dublerings-workshop.
Fokusområde D text mining og systematiske reviews:
Gruppen har udført litteratursøgning i baserne PubMed, Scopus, WOS, LISTA og ACM Digital Library, på ”Text mining” and (systematic review*”or ”litterature review*”), resultatet blev 322 poster.
Disse blev efterfølgende screenet i text mining værktøjet Rayyan. Herefter blev 68 poster udvalgt
til full text screening.
Screeningen viste at text mining anvendes i 3 forskellige faser af systematic reviews: inspirationsfasen, screeningsfasen og extracting/qualityappraissal. Der er udvalgt 6 værktøjer til screening og
alle er afprøvet på virkelige og opdigtede cases. Efterfølgende er erfaringerne opsamlet som fordele og ulemper ved hvert værktøj. Desuden er der gjort overvejelserne omkring hvem der skal
kunne bruge værktøjerne, hvilke værktøjer kan anbefales, hvad er bibliotekets opgave og hvordan
biblioteket arbejde med text mining.

Leverancer det næste halve år:
Fokusområde B servicemodeller:
Afprøvning af servicemodeller.
Fokusområde C kompetenceforløb:
Afholdelse af temadag og efterfølgende workshop.
Fokusområde D text mining og systematiske reviews:
Yderligere afprøvning af værktøjer på cases og artikel med beskrivelse af processen og erfaringer.

Side 3

Der har ikke været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer.

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

