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Delstrategi: Forskerservice 

Kerneopgaven 

Stående på et fundament af faglig integritet understøtter Syddansk Universitetsbiblioteks forskerservices 
SDUs forskere før, under og efter deres forskningsprocesser.  

Delvision 

Syddansk Universitetsbiblioteks services til SDUs forskere er anerkendt nationalt og internationalt som 
state-of-the-art. På mange måder er det svært at skelne mellem forskningen og de services biblioteket 
tilbyder eftersom bibliotekets medarbejdere har ladet sig integrere i forskningsprocesserne. Bibliotekets 
medarbejdere opleves af forskerne som deres ansvarlige allierede og at opsøge bibliotekets medarbejdere i 
forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af forskningsprocesser er blevet det naturlige valg for 
SDUs forskere.  

 

1. Strategiske delmål (ikke prioriteret rækkefølge) 
• Kompetenceudvikling således at båndets medlemmer kan levere state-of-the-art 
• Fortsat forskningsbaseret udvikling af forskerservicebåndets tilbud 
• Sikring af såvel personalemæssige- som økonomiske ressourcer til fortsat drift og udvikling 
• Konsolidering af båndet herunder medlemmernes commitment og engagement 
• Intern og ekstern kommunikation ad relevante kanaler med henblik på at sikre båndets synlighed 
• Skabe plads til erfaringsudveksling mellem båndets virkeområder  
• Løbende revurdering af båndets organisering 

 

2. Særlige strategiske indsatser 
 
Syddansk Universitetsbiblioteks forskerservices SDUs understøtter forskere før, under og efter deres 
forskningsprocesser. Båndets services udvikles og drives i takt med forskernes efterspørgsel under 
hensyntagen til tilgængeligheden af ressourcer og ud fra principper om faglighed, integritet og relevans. 

Derfor har Syddansk Universitetsbiblioteks forskerservices følgende særlige strategiske indsatser: 
 

• Overvågning af efterspørgslen på services til forskere gennem det nære samarbejde med forskerne 
• Sikre kommunikation af båndets services både intern og ekstern sdu samt i forhold til det 

omgivende samfund 
• Afklaring af og kommunikation til forskerservicebåndets målgruppe 
• Udvikle en mødeform, der kan imødekomme behovet for faglig sparring, afrapportering og drift i 

båndet  
• Skabe klarhed om medarbejdernes forpligtelserne i forhold til båndets driftsopgaver 
• Bidrage til en definition af områdekoordinatorrollen ved SDUB  
• Udvikling af guidelines for indtægtsdækket virksomhed i forskerservicebåndet 
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3. Strategiske bindinger 
• Delstrategi for Kommunikation 
• Delstrategi for Forskningsstrategi 
• Delstrategi Læringsbåndet 
• Delstrategi for Forskningsregistrering 
• Delstrategi for Open Science 
• Delstrategi for Digital Humanities og Special Collections 
• Videnscenter for Citizens Science 

4. Strategisk organisation 
Kerneopgaven forankres under SDUB. Udviklingen af båndet sker i kredsen af områdekoordinatorer og 
centerledere og båndleder. 

5. Ressourcer 
I lighed med bibliotekets øvrige driftsbånd trækker forskerservices på medarbejderressourcer fra hele 
biblioteket i overensstemmelse med charteret for medlemskab af forskerservicebåndet.  

6. Kommunikation 
Løbende revision af båndets informationsmaterialer 

7. Involverede enheder 
Båndets medlemmer rekrutteres fra hele SDUB under hensyntagen til charteret for medlemskab af 
forskerservicebåndet. 

8. Andet 
NA 

9. Ansvarlig tovholder 
Forskningschef Charlotte Wien, chw@bib.sdu.dk, båndleder  
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