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7.    Hvilke(t) indsatsområde(r) hører projektet under? 

 

Indsatsområde nummer 1: Datamanagement af forskningsdata. 

  

8.  Overordnet beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet beskrives, herunder 

metodevalg og tilknytning til det valgte indsatsområde: Hvordan løser projektet den 

problemstilling, som det valgte indsatsområde peger på? 

 

Projektet tager fat på at løse udfordringen omkring data management af forskningsdata gennem 

etablering af en række tjenester i praksis. I projektet implementeres tjenester til understøttelse af alle 

dele af data management livscyklus, og projektet kommer således bredt rundt om indsatsområdet. 

Tjenesterne vil omfatte værktøjer til træning af forskere og udarbejdelse af data management planer, 

samt den praktiske håndtering, indsamling og bevaring af forskningsdata. Dermed skabes mulighed 

for at opsamle, dele, formidle, videreudnytte, videreudbygge, citere, kontrollere og bevare 

forskningsdata, hvorved forskere forbedrer synligheden, troværdigheden og værdien af deres 

forskning. 

 

Projektet bidrager til at skabe bedre adgang til forskningsdata og -resultater - for andre forskere såvel 

som for erhvervslivet og offentligheden. Herved styrkes forskningen selv såvel som som forskningens 

omsætning til samfundsmæssig innovation og værditilvækst. Erfaringer fra Dansk Dataarkiv viser 

evidens for genbrug af forskningsdata, når de beskrives fyldestgørende: ca. 80 pct. af studierne i 

DDA’s samling har været udleveret en eller flere gange, og de mest populære datasæt 

(valgundersøgelser) har været udleveret mellem 42-88 gange. 

 

Tjenesterne vil blive etableret i samarbejde med udvalgte igangværende forskningsprojekter og –

infrastrukturer, fordelt over flere forskningsmæssige hovedområder. Konkret vil udviklingen ske i et 

antal cases, som hver skal levere en løsning i forhold til en bestemt forskergruppe. Hver case vil blive 

uddelegeret til en eller flere projektpartnere, og hver case vil have en hovedansvarlig part. De enkelte 

cases vil alle skulle dække den fulde livscyklus, men der vil samtidig blive organiseret en koordinering 

af de forskellige cases i forhold til en række temaer, inspireret ud fra livscyklustrin. Dette vil sikre at 

opgaver der bedst kan løses på tværs af de forskellige cases, vil blive håndteret effektivt. 

 

Overordnet set vil projektet bidrage til at danske forskningsresultater giver et større afkast. Projektet 

er i fuld overensstemmelse med DeIC og DEFFs udkast til National strategi for data management som 

er i høring pt. Derudover vil  projektet sikre en tæt koordinering med det nationale forum for 

forskningsdata management som anbefales etableret i strategien. 

 

Fire spørgsmål rejses i projektkaldet for dette DEFF-indsatsområde: 

 

(1) Hvordan kan FFU-bibliotekerne bidrage til etablering og drift af data management 

services for forskningsdata? - I projektet vil et bredt udvalg af FFU-biblioteker arbejde 

praktisk og forskernært med etablering, aftestning, rådgivning af sådanne services, ligesom de 

vil samarbejde og videndele med relevante øvrige aktører på nationalt niveau. 

 

(2) Hvilke problemområder kan identificeres i forbindelse med etablering og drift af 

forskningsdatabaser? - Projektet adresserer problemområderne meget bredt, idet alle dele af 

http://www.cvr.dk/Site/Forms/PublicService/DisplayProductionUnit.aspx?pnr=1003404662


forskningsdatas livscyklus inddrages i analyser og løsninger. Der henvises her til Bilag 1, der 

redegør for livscycklus og problemområder- fra data management planlægning til digital bevaring 

for eftertiden. 

(3) ..., og hvilke metoder og værktøjer kan anvendes til at løse de identificerede 

problemstillinger? - I overensstemmelse med anbefalingerne i den nationale strategi for data 

management anvender projektet en tredobbelt metode: (1) Dels organiseres et antal 

fagspecifikke og forskernære pilotprojekter, der løser praktiske data management udfordringer i 

tæt samarbejde med de pågældende forskergrupper. (2) Dels bindes disse fagspecifikke cases 

sammen  af seks tværgående indsatser, der på nøgleområder sikrer videndeling, synergi og 

fælles løsninger, hvor sådanne kan etableres på tværs af fagområder. (3) Endelig indgår såvel 

cases som tværgående temaer i det kommende nationale forum for forskningsdata management, 

hvor erfaringsudveksling og etablering af fælles løsninger faciliteres og  koordineres på nationalt 

niveau. 

(4) Hvad er effekten af de valgte metoder og værktøjer? - Grundet det store forarbejde i form 

af DEFF- afklaringsprojekter og DEFF/DEIC-strategien, som denne projektansøgning udnytter og 

forlænger, forventes en betydelig og blivende effekt af indsatsen - jf. afsnit 14 nedenfor. Effekten 

består blandt andet i udviklede kompetenceer på bibliotekerne, relevante services etableret, 

større afkast af forskningen gennem genbrug og bedre adgang til videnskabelige resultater. 

Overordnet vil projektet i høj grad bidrage til en bedre forskningspraksis og understøtte 

reproducerbarhed. Projektet afsluttes af en international ekspertevaluering, der nøje vil granske 

dets resultater og deres effekt.  

 

Nedenstående diagram giver et overblik over projektets organisering med vertikale cases (praktiske 

data management løsninger og tjenester) og seks horisontale faglige temaer der sikrer sammenhæng 

og synergi - internt i projektet såvel som som nationalt, repræsenteret ved søjlen til højre, der viser 

sammenhængen med DEFF/DeIC’s forventede nationale initiativer og samarbejdsfora på området.     

    

 
 
 
Ud over projektets organisering som figuren illustrerer, vil der blive nedsat en styregruppe som får det 

overordnede ansvar for at sikre fremdrift og leverancer. Se i øvrigt bilag-4 omkring 

projektorganiseringen. 

 

De implementerede løsninger vil tage tage udgangspunkt i såvel den nationale strategi som  de 

evalueringsresultater og anbefalinger der er kommet ud af det nyligt afsluttede DEFF-projekt: Fælles 

Infrastruktur for Forskningsdata (FIF). Løsningerne vil være af en kvalitet, så de efterfølgende vil 



kunne benyttes til forvaltning af forskningsdata af de pågældende forskerteams og af beslægtede 

forskningsprojekter. Løsningerne vil samtidig tjene som grundlag for fortsat evaluering af både 

systemer, teknologier og af værdien af de tjenester som forskningsbibliotekerne og andre aktører vil 

kunne tilbyde på området.  

 

I de enkelte cases involveres forskerne og konkrete forskningsprojekter, hvorved deres behov og 

praktiske udfordringer tages med i den færdige løsning. 

 

HUM cases 

● Statsbibliotekets cases kobler sig til igangværende forskningsprojekter inden for humaniora: 

LARM (på vej til at blive DigHumLab tema-2b) med forskning i audiovisuelle medier og 

DigHumLab tema-2a (Netlab) med forskning i internetmateriale. Der er i disse projekter allerede 

udtrykt behov for håndtering og bevaring af forskningsdata. Der vil være et særligt fokus på 

forholdet mellem kildedata (fx. kulturarv) og nye forskningsdata produceret i projekterne. 

● Det Kongelige Biblioteks case omhandler tekstkorpora som forskningsdata. Casen vil dreje sig om 

hvordan specielt TEI-opmærkede tekster kan bruges til at strukturere forskningsrelateret 

information, et arbejde som startede i Clarin.dk og fortsætter i DigHumLab tema 1. Temaer i 

casen vil være håndtering og forvaltning af berigelse, annotationer og relationer i forhold til 

standardkorpora som Dansk Referencekorpus og litterære udgivelser som Søren Kierkegaards 

Skrifter. 

 

SAMF/SUND cases 

● Syddansk Universitetsbibliotek og DDA’s ene case koncentrerer sig om forskningsdata, der 

kombinerer surveys, fysiske målinger, registerudtræk og evt. andet. Hele datas livscyklus vil 

være i fokus, og der vil desuden være fokus på kobling og citation mellem forfattere, 

publikationer og datasæt. Et forskningsprojekt hos Statens Institut for Folkesundhed, SDU vil 

danne fundament for casen. 

● Syddansk Universitetsbibliotek og DDA’s anden case vil fokusere på projekter inden for 

kommunalforskning. Her vil der med casen arbejdes med, hvordan opbygning af 

forskningsdokumentation i henhold til ’best practices’ gennem hele forskningsprocessen både er 

med til styrke forskerens arbejde, datadeling mellem forskere, bevaring af forskningsdata, 

citeringsmuligheder mv. 

● RUBs case forholder sig til kvalitative data. Det drejer sig om typisk 

samfundsvidenskabelig/humanistisk empiri i form af videomateriale og transskriberet 

interviewtekst. RUB har med interessetilkendegivelse fra forskningsprojektet CALPIU1 specifik 

fokus på langtidsopbevaring og adgangsstyring. 
 

NAT cases 

● Det Kongelige Bibliotek vil adressere etableringen af proveniens data som en integreret del af 

forskningsprocess og vil have fokus på et stort internationalt netværk omkring Kepler Data. Alle 

dele, primærdata, forarbejdede data, ansøgninger, anvendte programmer samt publikationer vil 

blive struktureret og annoteret i forhold til relevante internationale standarder. 

 

TEK cases 

● DTIC’s cases ligger på det teknisk-naturvidenskabelige område. Der vil bl.a. være fokus på cases 

inden for astrofysik og geomagnetisme med problematikker omkring såvel data, der er indhentet 

af forskergruppen selv, som data, der opstår ved efterbehandling af data fra ESA ol. 

internationale eksperimenter og dataleverandører. Der vil også være fokus på problematikker 

omkring visualisering af datasæt og de bevaringsmæssige udfordringer der rejses herved. Her 

tænkes især på  eksponering  og meritering, f.eks. ifm. citation af datasæt. 

  

Med udgangspunkt i DCCs livscyklusmodel (se også bilag-1) arbejdes indenfor seks tværgående 

temaer. 
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1. Data management planning. Der bygges på resultaterne af FIF-projektet og etableres adgang 

til et værktøj til udarbejdelse af data management planer. Der udarbejdes data management 

planer for hver case, og værktøjet evalueres på baggrund af de indhøstede erfaringer. Projektet 

vil tilpasse DMPonline i samarbejde med DCC således, at de skabeloner der tilbydes i den danske 

installation i videst muligt omfang passer til danske forhold og danske forskeres projekter ud fra 

den viden der opsamles i arbejdet med de enkelte cases.  

2. Data capture, storage and documentation. Der skabes repositories for de aktive 

forskningsdata, der understøtter metadatastandarder relevante for projektets cases, mulighed for 

citation af datasæt og digitale objekter (f.eks. til formidling af data). Optimale data capture 

teknikker (f.eks. integration med KUs nye tilbud om central lagerservice) efterforskes og 

implementeres. 

3. Data identification, citation and discovery. Forskerne forventes identificeret vha. ORCID-

identifikatorer. Datasæt forventes identificeret ved tildeling af DataCite DOIer og/eller DanPIDer. 

Metadata om datasæt høstes fra såvel lokale repositories som de nationale langtidsarkiver og 

gøres søgbare i den nationale forskningsdatabase og i internationale databaser. Krydslinking af 

forskere, forskningspublikationer, datasæt og relaterede digitale ressourcer (f.eks. 

visualiseringer) udforskes i paradigmatiske eksempler for hver case. 

4. Select and deposit for long term preservation. Der udarbejdes strategier og kriterier for 

udvælgelse og hensigtsmæssig pakning af materiale til langtidsbevaring. Workflows og 

integration til bevaringsløsninger baseret på Dansk Dataarkiv og softwareudviklingen fra Det 

Nationale Bitmagasin implementeres for de relevante fagområders cases. Globale løsninger kan 

gøre sig gældende på andre fagområder. Der etableres adgang til de arkiverede data på 

passende måde og via passende kanaler. 

5. Training and marketing toolkits. Der udarbejdes informationsmateriale, vejledninger, 

træningsmateriale, kursusmateriale. På de deltagende bibliotekers universiteter gennemføres 

informationskampagner for at udvide anvendelsen af projektets løsninger. Der vil være særligt 

fokus på at udarbejde skabeloner for kurser i data management for PhD’er. 

6. Sustainability. Der vil i alle cases blive arbejdet med at sikre at de tjenester, der etableres, 

lever videre efter projektets afslutning. Der vil på tværs af cases blive udviklet 

forretningsmodeller, der beskriver hvad en fortsat drift af de etablerede tjenester koster og 

forslag til frembringelse af den nødvendige finansiering. 

  

Der nedsættes en temaleder til hvert tværgående tema. Opgaven er at uddrage det generelle vedr. 

temaet og påvirke de enkelte cases til at anvende fælles begreber og værktøjer inden for temaet, hvor 

det er muligt. Temalederne er angivet til venstre på ovenstående figur. 

  

På tværs af de fire første temaer (1-4) vil der også blive fokuseret på, hvordan forskningsdata kan 

indgå i de institutionelle respositories (pt baseret på Pure). Herunder om metadata om forskningsdata, 

eller aktiviteter relateret hertil, med fordel kan blive registreret i Pure. Dette gøres på baggrund af 

Pures eksisterende rolle i.f.m. at registrere forskere, publikationer og aktiviteter, hvor det derfor vil 

være oplagt at se på, hvorledes forskningsdata kan kobles hertil. 

 

Endvidere vil der blive undersøgt om Pure (eller andre af de enkelte institutioners systemer) kan være 

datagrundlag til andre eksterne systemer. Projektet vil analysere hvor og hvordan forskellige typer af 

metadata skabes således at det sikres, at information om forskningsdata kan identificeres og 

genbruges på tværs af relevante systemer nationalt og internationalt. Det kunne eksempelvis være 

relevant at undersøge, om der kunne skabes kobling mellem Pure og DMPonline således at projekter 

kun skulle beskrives et sted. 

 

Den blå søjle til højre på figuren illustrerer projektets interne koordinering samt koordinationen med 

Det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement. Her koordineres også de tværgående temaer, og 

her arrangeres de workshops og andre tema-møder, der afvikles som en del af projektet hen over hele 

projektperioden. Hvis Det Nationale Forum for Forskningsdatamanagement mod forventning ikke 

etableres, vil projektet selv nedsætte en referencegruppe med deltagere fra alle relevante 

institutioner.  Denne referencegruppe vil således sikre videndeling, erfaringsudveksling samt national 



koordinering og samarbejde - skulle implementering af DEFF/DeIC strategien vise sig vanskeligere end 

antaget. 

  

9. Er der indgået aftale med samarbejdspartnere, og ønskes der på sigt at inddrage andre 

aktører i projektet? 

Der er indgået aftale med alle medansøgerne. Derudover er der indgået aftaler med nedenstående 

projektpartnere i de fire cases. 

HUM Cases: DigHumLab har behandlet ansøgningen i sin temaledergruppe den 27/10 og der er 

opbakning til at bidrage til de humanistiske cases i dette projekt. 

SAMF/SUND cases; Der er indgået aftale med Statens Institut for Folkesundhed, SDU og 

Forskningsprojektet CALPIU 

NAT cases: Der er indgået aftale med Stellar Astrophysics Centre (SAC), ved Aarhus Universitet om at 

arbejde med en strukturering af deres data med henblik på at sikre fremtidig adgang. 

TEK cases: Der er indgået aftale med DTU Space om et eller flere pilotprojekter. Der er dialog med to 

andre institutter om supplerende pilotprojekter, skulle der blive kapacitet til dette i projektet. 

Derudover vil projektet koordinere og videndele med det forventede nationale Forum for 

forskningsdata management og det er muligt at udvide projektet med flere eksternt finansierede cases 

såfremt behovet opstår. Der er dialog med DeIC om mulig fremtidig drift af udvalgte services, hvilket 

fastlægges i løbet af projektet. 

 

10. Hvordan løser projektet en problemstilling, der berører hele FFU-bibliotekssektoren? Hvilken 

værdi skaber projektet for FFU-bibliotekerne og deres brugere? 

Forskningsdata er et central element i DEFF-strategien og er således en problemstilling som berører 

hele FFU-bibliotekssektoren. Projektet involverer for første gang en række FFU-biblioteker i praktiske 

løsninger af denne problemstilling på tværs af faglige skel og omfattende alle trin af forskningsdatas 

livscyklus. Den systematiske tilgang sikrer, dels at der indhøstes erfaringer af relevans for sektoren, 

dels at områder der egner sig til nationale løsninger på tværs af faglige skel, bliver identificeret og 

adresseret, sådan at der så vidt muligt skabes generelt brugbare løsninger. 

 

Projektet skaber umiddelbar værdi for de forskere hvis cases der bliver taget hånd om og for de 

biblioteker der bliver i stand til at tilbyde tjenester på forskningsdataområdet. For både forskeres og 

bibliotekers vedkommende betyder dette et skub til videreudvikling af metoder, kompetencer og best 

practice. For brugerne/forskerne gælder desuden at der bliver adgang til data f.eks. gennem Den 

Danske Forskningsdatabase, hvilket åbner op for at nye målgrupper, herunder almindelige borgere, 

kan få adgang til og anvende dansk produceret forskningsdata. 

 

Der sikres en bred formidling af projektets erfaringer til FFU-bibliotekerne og skabes nye kompetencer, 

som bidrager til at give momentum og troværdighed til bibliotekernes arbejde med forskningsdata. For 

nationale tjenester som bliver identificeret og udviklet i projektet, gælder at disse vil kunne stilles til 

rådighed for alle FFU-biblioteker. For de enkelte cases gælder at disse vil kunne tjene som inspiration 

og eventuelt videreudvikling/genbrug for fremtidige projekter i sektoren. Projektet styrker desuden 

samarbejdet mellem fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne gennem den brede 

sammensætning af projektorganisationen og gennem koordineringen med den nationale 

strategiudvikling på området. 

  

11. Hvordan understøtter projektet implementeringen af DEFFs strategi 2012-2016 (download 

strategien fra http://www.deff.dk/om-deff/formaal-og-strategi/)? 

Projektet er koblet til DEFF strategiens pkt. 3.1.5 Adgang til nye former for viden afsnittet 

Forskningsmateriale, hvor det blandt andet nævnes, at fremtidig fri adgang til  forskningsdata vil være 

af afgørende betydning for vækst og innovation i alle sektorer. Projektet tager fat på alle de tre 

initiativer som nævnes i afsnittet.  1) Forskningsdata skal beskrives på et metadataniveau, gøres 

forståelige og derved genfindelige. Dette sker i data management planning og data capture (se 

figuren). 2) DEFF skal deltage i nationale tiltag omkring eScience og forskningsdata og arbejde 

proaktivt for at sikre, at bibliotekernes kompetencer tænkes ind i nationale løsninger. Dette sikres ved, 

at projektet kobler sig på anbefalingerne i  den nationale strategi, via koordinering med det nationale 

forum og i projektet som helhed. 3) Der skal laves undersøgelser, som fastlægger bibliotekernes 

http://www.deff.dk/om-deff/formaal-og-strategi/
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optimale rolle. Blandt andet grundet “FIF” projektet  er bibliotekerne nu nået dertil, at der i dette 

projekt kan arbejdes med datamangement  i praksis. Der er således en meget klar sammenhæng 

mellem DEFF strategien, DEFFs mission og projektet.     

 

12. Har andre nationalt eller internationalt arbejdet med samme emne og i givet fald, hvad er 

sammenhængen med nærværende projekt? 

Projektet og dets cases skal fungere som pilotprojekter i stærk tilknytning til det Nationale Forum for 

Forskningsdatamanagement, som blev foreslået i udkast til national strategi for 

forskningsdatamangement. Det nationale forum vil få en løbende evaluerende og koordinerende rolle 

ift. cases og aktiviteter, der gennemføres i dette projekt. 

 

Projektet kobler sig stærkt til det igangværende DEFF-projekt omkring ORCID og forskningsdatabasen 

idet de enkelte cases vil anvende disse projekters resultater i det omfang det giver mening ift. den 

enkelte case. 

 

Projektet tager udgangspunkt i etableret best practice i lande som USA (Stanford), England (Oxford, 

Edinburgh), Holland (DANS, 3TU.Datacentrum, SURF), Tyskland og Australien (ANDS). I den 

forbindelse udnyttes etablerede standarder og referencemodeller, herunder data livscyklusmodellen 

fra JISC som ligger til grund for projektets struktur. På nationalt plan bygges videre på erfaringerne 

fra tidligere DEFF-projekter på området, især det nyligt afsluttede Fælles Infrastruktur for 

Forskningsdata. Projektet har planlagt en evaluering af resultaterne af en internal(e) ekspert(er) så 

det sikres at danske løsninger har en international standard. 

  

13. Hvilken målgruppe vil få gavn af projektet, og er der evt. en sekundær målgruppe? 

Den primære målgruppe er de forskere, der er inddraget i de forskellige cases. Både dem som 

producerer og dem som aftager forskningsdata. Af sekundære målgrupper kan nævnes  

1. Forskningsbibliotekerne, som skal finde deres rolle i data management livscyklussen 

2. Universiteterne og de enkelte forskningsområder, som tilbydes services indenfor data 

management. 

3. De fremtidige forskere som kan få tilbudt løsninger baseret på de løsninger som etableres i 

projektet. 

4. Brugere som kan anvende de datasæt der bliver frit tilgængelige ved projektets afslutning.  

  

14. Hvilke målbare succeskriterier opstilles for projektet, og hvordan skal disse vurderes? 

      

       Generelle succeskriterier 

a) Der er etableret et dansk setup til håndtering af den samlede cyklus for forskningsdata. 

Løsningerne er på niveau med international best practice og demonstrerer, at de møder 

forskernes behov. 

     Vurdering: Internationale eksperter gennemfører en evaluering af projektets resultater. 

b) Projektet har demonstreret, at FFU-bibliotekerne har en vigtig rolle i forvaltningen af 

forskningsdata og har medvirket aktivt til at sikre, at bibliotekernes kompetencer udvikles og 

tænkes ind i nationale løsninger. 

Vurdering: Projektets bud på FFU-bibliotekernes rolle i forskningsdata indgår i evalueringen. 

Derudover evalueres det, hvordan det nationale forum for forskningsdata anvender resultaterne 

og i hvor høj grad bibliotekernes kompetencer er udviklet og tænkes ind i dette forums arbejde.  

 

       Data management planning 

c) Der etableres dansk DMPonline installation 

          Vurdering: Installationen er tilgængelig for danske forskere 

d) DMPonline tilpasset til danske forskere og danske forhold generelt 

          Vurdering: Forskerne vurderer den danske DMPonline som relevant i deres kontekst 

 

     Data capture, storage and documentation 

e) Nye eller eksisterende repositories står til rådighed for lagring af aktive datasæt med tilhørende 

metadata. 



Vurdering: Aktive forskningsdata fra alle cases bliver håndteret i henhold til de opstillede data 

management planer 

f) Der er implementeret teknikker til datafangst som integrerer direkte med forskernes 

arbejdsprocesser og sikrer at aktive data kommer under forvaltning. 

Vurdering: Data kan hentes ind i repositorierne direkte fra det udstyr forskerne benytter, fx via 

cloud services, delte fildrev, osv. 

 

      Data identification, citation and discovery 

g) Der benyttes unikke ID’er for de håndterede datasæt, således at de kan citeres og refereres til på 

en entydig og persistent måde. Dette vil typisk være i form af DataCite DOI og DanPID. 

          Vurdering: Alle datasæt er repræsenteret ved metadata indeholdende et unikt ID 

h) Der benyttes unikke ID’er for forskere og andre personer knyttet til datasættet. Herved kan 

forskere mv. refereres til på en entydig og persistent måde, og det sikres at meritering ifm. data 

management tilfalder de rette.  Disse ID’er vil alle være i form af ORCID.   

Vurdering: Alle personer er repræsenteret ved metadata indeholdende et ORCID 

i) De håndterede datasæt kan (uanset hvor der er arkiverede) fremsøges  i en national 

søgetjeneste for datasæt etableret som en del af/i tilknytning til Den Danske 

Forskningsdatabase. Dette realiseres ved at høste metadata fra alle de systemer 

(forskningsdatabaser, repositories, mv.) der indgår i projektet. 

Vurdering: Metadata er høstet og indekseret i ennationalt  tværgående søgetjeneste  

 

 

Select and deposit for long term preservation 

j) Der udarbejdes relevant dokumentation og best practice samt kriterier for hvordan data der skal 

langtidsbevares, udvælges 

          Vurdering: Dokumentation forefindes 

k) Data er formatteret og pakket på en relevant måde, der så vidt muligt muliggør såvel 

langtidsbevaring som genbrug 

          Vurdering: Data fra alle cases findes lagret og ekspertevaluering vurderer metoder 

  og formater relevante 

 

      Training and marketing toolkits 

l) Der udarbejdes relevant træningsmateriale 

          Vurdering: Det konstateres at der er blevet udviklet træningsmateriale på nettet til 

                        fælles brug på tværs af alle projektets cases. 

m) Markedsføring og outreach gennemført hos udvalgte forskergrupper 

          Vurdering: Det konstateres, at der er lagt en plan for markedsføring og outreach i 

                         udvalgte forskergrupper. 

 

      Sustainability 

n) Der er udviklet forretningsmodeller for relevante services 

          Vurdering: Forretningsmodeller findes dokumenteret og tilgængelige 

 

15. Beskrivelse af kommunikationsplan: Hvordan skal resultaterne af projektet formidles og til 

hvem? Og hvordan skaber projektet synlighed omkring DEFFs virke? 

Tema 5, Training and marketing toolkits, har som mål at etablere træning og information i forhold til 

projektets primære målgruppe, forskerne. Herudover vil der blive udviklet en kommunikationsplan 

som fastlægger niveauet af formidling til øvrige interessenter. Formatet og omfanget på den 

afsluttende resultatformidling vil blive aftalt nærmere i efteråret 2016. Der kunne sigtes efter en 

national konference om emnet data management. 

 

Projektet skaber synlighed omkring DEFFs virke via forskellige koordineringstiltag såsom det nationale 

forum for forskningsdata management, via arbejdet med partnerne i de enkelte cases, i de forskellige 

formidlingstiltag som planlægges ift. FFU-bibliotekerne og internationalt via evalueringen.    

 



Dokumentation for eksempelvis projektets cases, services og best practices udarbejdes og 

offentliggøres på relevante kanaler. Her tænkes eksempelvis på website fra Det Nationale Forum for 

Forskningsdatamanagement og/eller website fra DeIC’s e-Science kompetencecenter. Såfremt ingen af 

disse fora mod forventning har relevante eller brugbare kanaler udarbejder projektet selv et website til 

formidling 

  

16. Hvordan har projektet haft en effekt på/for sektoren som helhed efter afslutning? 

Ved projektets afslutning har FFU-bibliotekerne leveret en samlet løsning, af international høj 

standard, til håndtering af de 4 faser som forskningsdata indgår i. FFU-bibliotekerne har for alvor 

påvist kompetencer ift. håndtering af forskningsdata og der er skabt grobund for FFU-bibliotekernes 

fortsatte aktive og centrale rolle på området. Derudover er der ved projektets afslutning så vidt muligt 

fri adgang til datasæt for alle interesserede (relevant jura taget i betragtning) og potentialet 

synliggøres for alvor.  

  

17. Har projektet en blivende effekt? Hvordan sikres projektets leverancer i en driftsfase? 

Efter projektets afslutning tager projektpartnerne ansvaret for drift af de løsninger som benyttes, 

indkøbes eller udvikles i projektperioden. Institutionerne bag projektet garanterer, at publicerede 

forskningsdata, som projektets partnere tager ansvar for, kan tilgås i minimum 10 år.  

 

Et af projektets tværgående temaer er sustainabilty og der arbejdes således gennem hele  projektet 

struktureret med at indsamle viden om, hvilke omkostninger der er forbundet med de enkelte faser. 

Projektet bidrager således med erfaringsbaseret input til drøftelser af fremtidige forretningsmodeller 

for håndtering af forskningsdata samt mulige finansieringskilder.  

 

Det faktum at projektet her baserer sig på konkrete cases skulle gerne resultere i løsninger der kan 

bruges af forskerne og dermed får disse i sig selv en blivende værdi. 

 

18. Tidsplan 

 

Projektet løber fra marts 2015 til februar 2017. 

Se bilag-2 for mere detaljeret tidsplan 

 

 Budget 

 

Projektet har et samlet budget på kr. 8.230.000 hvoraf der søges finansiering til kr. 4.522.000 

 

Se bilag-3 for detaljeret budget 

 

Forskerinddragelse i de forskellige cases betales af case-budgettet således at partnerne selv laver 

aftaler om evt. økonomisk kompensation ift. projektdeltagelsen. DeIC er indstillet på efter nærmere 

aftale at stille yderligere ressourcer til rådighed for projektet i form af fx. server- og lagerkapacitet, 

såfremt det er hensigtsmæssigt for projektets løsninger. 

 

19. lønudgifter: ansøgt: 3.564.000 - total budget: 5.940.000 

20. udgifter til møder og rejser: ansøgt: 100.000 - total budget: 100.000 

21. udgifter til projektledelse: ansøgt: 528.000 - total budget: 660.000 

22. udgifter til evaluering: ansøgt: 100.000 - total budget: 100.000 

23. udgifter til konsulentbistand: ansøgt: 130.000 - total budget 130.000 

24. andre udgifter: ansøgt: 100.000 - total budget: 1.300.000 

25. Bemærkninger 

26. Dato og underskrift af den økonomisk ansvarlige 

 

Århus 31/10 2014 

 

 

Bjarne Andersen 



Bilag  1 Livscyklus for forskningsdata 
 
Hvad er baggrunden for projektets metode og temaer? 

Udviklingen af effektive tjenester til støtte for forskning forudsætter en god forståelse af 
forskningsprocessen og forskningsdatas livscyklus. Data skabes på mange tidspunkter i denne 
proces, og meget information, som er afgørende for effektiv langtidsbevaring og genbrug af data 
skabes allerede, når forskningsprojektet konceptualiseres og data indsamles. Mange 
organisationer har derfor fundet det nyttigt at sammenfatte deres forståelse af forskningsdatas 
livscyklus i en model. En rapport udarbejdet af CEOS (Committee on Earth Observation 
Satellites) identificerer 55 sådanne modeller.  1

 

Figur 1: DCCs Curation Lifecycle Model 

1 CEOS Working Group on Information System and Services, Data Lifecycle Models and Concepts, version 1.2, 
http://www.ceos.org/images/DSIG/Data%20Lifecycle%20Models%20and%20Concepts%20v13.docx, 
30/1014 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ceos.org%2Fimages%2FDSIG%2FData%2520Lifecycle%2520Models%2520and%2520Concepts%2520v13.docx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF14tOpO-SFLP_Oj1rQXdkGshYRCg


 

 

Digital Curation Centre (DCC) er et nationalt kompetencecenter for forskningsdata i 
Storbritannien, som har sammenfattet betydelige erfaringer med forvaltning af forskningsdata og 
udviklingen af institutionelle strategier og tjenester til støtte for forskningsdata i både modeller og 
guides.  Disse danner derfor  sammen med de øvrige erfaringer og analyser fra det tidligere 2

DEFF projekt, Fælles Infrastruktur for Forskningsdata   i høj grad grundlag for projektets tilgang 3

til udviklingen af danske løsninger. Figur 1 viser DCCs Curation Lifecycle Model,  og Figur 2 viser 4

centrale komponenter i tjenester til støtte for forvaltning af forskningsdata.  5

Figur 2 

 

2 Se navnlig Jones, S., Pryor, G. & Whyte, A. (2013). ‘How to Develop Research Data Management 
Services  a guide for HEIs’. DCC Howto Guides. Edinburgh: Digital Curation Centre. Tilgængelig online: 
http://www.dcc.ac.uk/resources/howguides  
3 Asger Væring Larsen, Sacha Zurcher, Mikkel Hvidtfeldt Andersen, Jesper Boserup Thestrup, Søren Ærendahl 
Mikkelsen, Mogens Sandfær, Anders Conrad, FIF - Fælles Infrastruktur for Forskningsdata. Rapport fra fase 1. 
11/7-2014. 
4 Se http://www.dcc.ac.uk/resources/curationlifecyclemodel  
5 Jf. http://www.dcc.ac.uk/resources/developingrdmservices 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dcc.ac.uk%2Fresources%2Fhow-guides&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfP1hGt8zvN-aeC8pFrkk41ipecg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dcc.ac.uk%2Fresources%2Fcuration-lifecycle-model&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFI-2kwxqGdFyebUUrvqIG3s1wr7A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dcc.ac.uk%2Fresources%2Fdeveloping-rdm-services&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGT-xHwXjg6c1xNiHjSDJScdv_lhQ


Bilag-2 tidsplan
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

Tværgående

Styregruppetmøder 1 2 3 4 5

Projektmøder og koordinering med Nationalt Forum

Identifikation af relevante formidlingskanaler til resultater

Eventuel etablering af eget website om nødvendigt

Undersøgelse af Pure's rolle ift. Data Management

Afsluttende konference med ekspertevaluering

Cases

Alle cases udarbejder detaljeret tids- og leverance-plan

Definition af hvlke data der arbejdes med

Identifikation af eksitrerende / nye services

Etablering af evt. nye pilot-services

Dokumentation af services og best practices

Data Management Planning

Etablering af DMPOnline installation

Opsamling af krav fra cases og andre relevante kilder

Tilpasning af DMPOnline til dansk version

Udarbejdelse af DM-planer for alle cases

Data capture, storage and documentation

Overblik over eksisterende data-flows

Specifikation af krav til metadata

Data opsamlet og dokumenteret i alle cases

Data identification, citation and discovery

Definition af relevante identifikatorer for alle elementer

Definition af relevante workflows mellem systemer

Implementation af workflows mellem systemer

Select and deposit for long term preservation

Definition af strategier for udvælgelse af data til bevaring

Definition af relevante pakkeformater til bevaring

Udvalgte data bevaret i relevante systemer i alle cases

Adgang til bevarede data på relevant måde i relevante systemer

Training and marketing toolkits

Afklare arbejdsdeling med relevante aktører (fx. DeIC kompetencecenter)

Udarbejdelse af materiale / skabeloner til vejledning, undervisning, kursus

Informationskampagner på alle universiteter

Sustainability

Etablering af prismodeller for fortsat drift af relevante services

Forslag til finansieringsmodeller (eg. brugerbetaling)



Bilag-3 budget

Person
måneder

Pr. måned
inkl. OH

Udgift
ialt

Egen-
finans.

DEFF
tilskud

DTU: TEK cases + Tema 3 leder
Projektmedarbejder til cases (postdoc el.) 24 60,000 1,440,000 576,000 864,000
Projektmedarbejder til tema (specialkons.) 2 66,000 132,000 52,800 79,200
Projektledelse af case (specialkons.) 2 66,000 132,000 132,000 0
Ekstern IT-konsulentbistand 130,000 130,000
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 400,000 400,000 0
 I alt 2,234,000 1,160,800 1,073,200

SB: HUM cases + Tema 4 leder
Projektmedarbejder til cases 24 60,000 1,440,000 576,000 864,000
Projektmedarbejder til tema 2 66,000 132,000 52,800 79,200
Projektledelse af case 2 66,000 132,000 0 132,000
Ekstern IT-konsulentbistand 0
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 400,000 400,000 0
 I alt 2,104,000 1,028,800 1,075,200

KB: HUM+NAT cases + Tema 2 leder
Projektmedarbejder til cases 24 60,000 1,440,000 576,000 864,000
Projektmedarbejder til tema 2 66,000 132,000 52,800 79,200
Projektledelse af case 2 66,000 132,000 0 132,000
Ekstern IT-konsulentbistand 0
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 400,000 400,000 0
 I alt 2,104,000 1,028,800 1,075,200

RUC: SAM cases + Tema 1 leder
Projektmedarbejder til cases 4 60,000 240,000 96,000 144,000
Projektmedarbejder til tema 2 66,000 132,000 52,800 79,200
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 0
 I alt 372,000 148,800 223,200

SDU: SAM cases + Tema 6 leder
Projektmedarbejder til cases 4 60,000 240,000 96,000 144,000
Projektmedarbejder til tema 2 66,000 132,000 52,800 79,200
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 0
 I alt 372,000 148,800 223,200

AUB: Tema 5 leder+ PURE undersøgelse
Projektmedarbejder til tema 4 60,000 240,000 96,000 144,000
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 0
 I alt 240,000 96,000 144,000

DDA/SA: SAM cases
Projektmedarbejder til cases 4 60,000 240,000 96,000 144,000
Intern IT-hardware & -service (anslået værdi) 0



 I alt 240,000 96,000 144,000

Tværgående udgifter
Overordnet projektledelse (SB) 4 66,000 264,000 0 264,000
Møder + Rejser 100,000 0 100,000
Videndeling + Kommunikation 100,000 0 100,000
International ekspertevaluering 100,000 0 100,000
 I alt 564,000 0 564,000

Sammentælling Udgift
ialt

Egen-
finans.

DEFF
tilskud

19 Lønudgifter (inkl. OH, eks. projektledelse) 5,940,000 2,508,000 3,564,000
20 Møder + Rejser 100,000 0 100,000
21 Projektledelse 660,000 132,000 528,000
22 Evaluering 100,000 0 100,000
23 Konsulentbistand 130,000 0 130,000
24 Andre udgifter 1,300,000 1,200,000 100,000

 I alt 8,230,000 3,840,000 4,522,000



bilag4 projektorganisering 
 

 
 
 
Projektet organiseres med en styregruppe der har det overordnede ansvar for projektets 
fremdrift og leverancer. Styregruppen sammensættes af et medlem fra hver af de deltagende 
organisationer. 
 
Projektet har en hovedprojektleder som placeres hos Statsbiblioteket og denne danner bindeled 
mellem styregruppen og projektgruppen. 



 
Projektgruppen består af temaansvarlige for de 6 tværgående temaer, projektlederne for de 4 
cases samt Statens Arkiver (DDA). Projektgruppen kan suppleres med relevante medarbejdere 
fra de deltagende institutioner  
 
Nationalt Forum for DM fungerer som referencegruppe og hvis denne mod forventning ikke 
etableres nationalt, nedsætter projektet selv en referencegruppe med blandt andet 
forskerrepræsentation, der kan vejlede og sparre med projektet omkring retning og mål. 
 
Styregruppen forventes at afholde 5 møder. Et møde per halvår samt et ekstra møde i det sidste 
halvår for at afslutte projektet og planlægge den afsluttende konference og ekspertevaluering. 
 
Projektgruppen mødes efter behov med jævnlige fysiske møder (fx. 4 gange om året) og virtuelle 
møder derimellem.  


