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Delstrategi: Registrering og dokumentation af SDU’s forskning 
1. Kerneopgaver 
Pure kontorets kerneopgaver er registrering af publikationer udgivet af SDU’s ansatte i SDUB’s CRIS. Med 
udgangspunkt i registreringerne høstes oplysninger til henholdsvis Den Bibliometriske Forskningsindikator 
(BFI) samt til den nationale Open Access Indikator. De indsamlede metadata danner desuden baggrund for 
forskerprofilerne, der vises på sdu.dk. 

Pure kontorets arbejde er strategisk forankret indenfor SDUB’s opgaver i forhold til forskersupport. 
Arbejdet er desuden et strategisk indsatsområde for SDU, der gennem dedikeret finansiering har muliggjort 
arbejdet med central forskningsregistrering for alle universitetets institutter. 

2. Delvision 
Det Innovative Forskningsbibliotek sætter bl.a. fokus på forskningskommunikation samt videnspredning. 
SDU’s Forskerportal er en vigtig kilde til spredning af SDU’s forskningspublikationer samt information om 
SDU’s forskningsområder. Open Access til forskningspublikationer er en vigtig søjle i universitets arbejde 
indenfor Open Science, hvorfor registrering af Open Access er en stor del af Pure arbejdet på SDUB. 

SDU’s forskerportal skal være et online værktøj og redskab for SDU’s forskere, et sted hvor forskning og 
resultater bliver fremvist og tilgængeliggjort på en måde som gavner og fremmer den enkelte forsker og 
forskningsområde.  

3. Strategiske delmål 
• Sikre god og valid datakvalitet i forhold til Pure data. 
• Sikre valide data til de nationale målinger i forhold til BFI og Open Access. 
• Følge og påvirke de institutionelle såvel som de nationale krav til fortsat øget adgang til open 

Access publikationer. 
• Øget registrering af forskningsprojekter med tilknytning af afledte publikationer samt. 

forskningsaktiviteter. Det er vigtigt at vise at SDU tiltrækker store forskningsbevillinger. 
• Øget registrering af metadata til datasæt. 
• Arbejde med mulighederne for impactregistrering. 
• I forbindelse med nye arbejdsopgaver, er der behov for at se på organiseringen af Pure arbejdet på 

SDUB. 

4. Særlige strategiske indsatser 
Impact: Nedsættelse af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskerstøtteenhederne samt forskere, 
der kan arbejde med mulighederne for registrering af Impact. 

Open Access: Det danske Open Access samarbejde mangler på nuværende tidspunkt en ramme og et 
samlingspunkt. Der er ikke noget fælles udviklingsforum. Det er vores ønske at SDUB skal være med til at 
udvikle dette til gavn for ikke kun det institutionelle OA arbejde, men også det nationale. 

Ph.d. afhandlinger: Nyt Ph.d afhandlingsmodul er indkøbt til Pure. Pt. foregår implementeringen i 
samarbejde mellem Temaforum for Plagiatscreening og Pure kontoret.  
- når implementeringen er på plads bør det undersøges om arbejdet fortsat skal være delt på to 
organisationsenheder, eller om der vil opnås en bedre opgaveløsning ved at samle driftsopgaven under 
Pure kontoret. 
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Data management: Pure kontoret bør være repræsenteret i SDUB udvalg hvor der arbejdes med data 
management. Her bør det behandles hvordan vi sikrer adgang til SDU-forskeres datasæt. Skal der 
registreres metadata i Pure, så der er adgang fra Forskerportalen? 

5. Strategiske bindinger 
Pure kontoret og arbejdet med central forskningsregistrering er ikke kun et strategisk område på SDUB, 
men for hele SDU. Pure kontoret bygger på en særbevilling fra SDU’s direktion, der ønsker at SDU’s 
forskning og forskere bliver udstillet bedst muligt og med god datakvalitet på sdu.dk. 

6. Strategisk organisation 
Pure kontoret er et selvstændigt kontor, det foreslås at kontoret fremover skifter navn til Afdeling for 
Publikationsdata og Open Access. Afdelingen er ansvarlig for Temaforum for Publikationsdata, der er en del 
af Forskerservicebåndet. 

Temaforum rummer personale fra SDUB’s øvrige campusser. Personalet i byerne er en vigtig arbejdskraft i 
forhold til import og validering af publikationer, ligesom de yder first-line-support i byerne. 

7. Ressourcer 
Pure kontoret består for nuværende af 6,8 årsværk, dertil kommer ressourcerne i temaforum, der svarer til 
ca. 1 årsværk i byerne.  

8. Kommunikation 
Delstrategi for Registrering og dokumentation af SDU’s forskning behandles i SDUB’s lederforum samt i 
Båndudvalget for Forskerservice.  

9. Involverede enheder 
Pure kontoret er ansvarlig for nærværende delstrategi udmøntes, dette vil i samarbejde med 
Forskerservicebåndet. I forhold forskerportalen vil der være tale om en koordinering med SDU 
Kommunikation, der er ansvarlig for sdu.dk. 

10. Andet 
Øvrige bemærkninger 

11. Ansvarlig tovholder 
Leder af Pure kontoret Anne Thorst Melbye atm@bib.sdu.dk er ansvarlig for delstrategien. 

mailto:atm@bib.sdu.dk
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