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Baggrund og dagens emner

• Mission for forskningsportalen

• Samarbejde og åbenhed

• Data – nu og på sigt

• Søgetjenester – nu og på sigt

• Analysetjenester – nu og på sigt

• Aktuelle planer for 2022



Mission

At understø?e robuste og åbne indsigter i og analyser af dansk forskning

I løbende samspil med UFS arbejder vi derfor på tre indsatsområder:  

Data

• Vi skal indsamle de bedste data - fra såvel globale, na>onale som lokale kilder

• Vi skal berige og sammenkoble data - i henhold >l na>onale behov og standarder

Systemer

• Vi skal organisere og indeksere data, så de kan præsenteres i en na>onal portal

• Vi skal designe og implementere brugervendte tjenester

o Såvel >l forskere og forskningslandskabets beslutningstagere

o Som >l studerende og andre, der gerne vil søge i danske forskningsresultater 

o Såvel analysetjenester – på det na>onale niveau

o Som søgetjenester - >l begynder såvel som ekspert

Samarbejde

• Vi skal opbygge og engagere os i en række samarbejdsfora omkring portalen



Mission
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National portal  

Na1onal infrastruktur

Na1onale

Indsigter 

og analyser  



Samarbejde og åbenhed

Vi bestræber os på maksimal åbenhed

• Open Source soDware

• Open Access >l portalen

• Open Data - deling af alle åbne datasæt (nogle kræver dog licens)

• Open Science - fokus på nye datatyper og nye analy>ske behov

Behov
Udfordringer

Problemer

Ønsker

Løsninger
Data

Kompetencer

Systemer

Sammen med UFS bygger vi en platform for samarbejde og videndeling

• Repræsentation af nationale interessenter (Advisory Board)

• Involvering af data- og analyseeksperter (arbejdsgrupper og netværk)

• Samarbejde med tilsvarende initiativer i andre lande

• Webinarer og onsite workshops for alle interesserede



Data og datatyper

Vi indsamler kun metadata,

men ser på mange datatyper:

• PublikaConer a

• Bevillinger ç

• Patenter ç

• Forskningsdatasæt, måske ç

• Kliniske forsøg

• Rådgivning

• …

a= Realiseret

ç = På årets program

Align

Enhance

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Sammenkobling og berigelse:

• Find poster, der beskriver det samme objekt, på tværs af databaser og dataleverandører og lav kobling 

• Berig poster med standardiserede termer og navne, når deSe har en særlig na>onal betydning

• således at søgefunk>oner og analysetjenester er konsistente på tværs af hele portalen

• Samarbejd med alle dataleverandører: De globale, de na>onale og de lokale 

• således at vi i fællesskab kan sikre de bedste data i portalen.



Datakilder

Lokale kilder - institutionernes egne forskningsdatabaser – kun publikationer

• Universitetera

• Hospitaler, Professionshøjskoler, Sektorforskning, mv. ç

• En dedupliceret udgave af databasen ç

Nationale kilder 

• Forskningsfonde (pilot med DFF-bevillinger i 2022) ç

• Hertil kommer mange kilder og samarbejdspartnere, der kunne tænkes ind: 

o Danmarks Statistik, Danske Universiteter, Rigsarkivet, DeIC, Kongelige Bibliotek, etc. 

Globale kilder

• Clarivate (a) 

• Digital Science (a)

• Elsevier (a)

• Der er andre potentielle kilder/samarbejdspartnere, der kunne være af interesse: 

o F.eks.: The Lens, OpenAlex, og Crossref

De tre største leverandører på området - i Danmark og globalt. 

Pt. har vi samarbejdsaDaler om piloSest året ud. Be>ngelser 

for regulær driD 2023 ff. skal forhandles eDer sommerferien.

a= Realiseret

ç = På årets program



Globale datakilder

De globale datakilder er vigtige, når der er 

behov for:

• Publikationer af global betydning

• Publikationsdata af høj konsistens

• Patenter, datasæt og andfre datatyper 

• Globale klassifikationer (OECD, SDG, etc.)

• Data om impact og ikke bare output

Pt. har vi pilotaftaler med de tre største globale 

datakilder, der alle er i brug i danske 

institutioner, styrelser og analysebureauer.

• Der er dog andre datakilder – også non-profit

• Hvor mange skal vi fortsat/yderligere 

integrere for at lave robuste og holdbare 

forskningsanalyser?



Lokale datakilder

De lokale datakilder er vig>ge, når der er 

behov for:

• Dansksprogede publika>oner 

• Publika>oner og publika>onstyper uden 

for de globale systemers fokus

• Andre/Alterna>ve former for output end 

publika>oner

Vi planlægger at integrere lokale data fra alle 

danske forskningsins>tu>oner, der har 

sådanne og vil s>lle dem >l rådighed i det 

na>onale udvekslingsformat



Nationale datakilder

De nationale datakilder er vigtige, når der er 

behov for:

• Data om forskningsbevillinger 

• Data om innovations-impact

• Økonomiske data

• Data om licensaftaler og deres udnyttelse 

(Open Access)

• Og givetvis mange andre former for data, 

når der skal produceres nye analysemoduler

Vi planlægger, som det første, at lave en pilot-

database over danske forskningsbevillinger 

med data fra DFF.



Og det skal kobles korrekt sammen

?



Læs mere på forskningsportal.dk



Usability test & polish på vej

Søgetjenester - nu og på sigt
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Analysetjenester – nu og på sigt

Hvad angår analysetjenester og moduler, står vi foran at 

skulle gå i gang. 

Vi forestiller os to typer brugergrænseflader:

Dashboards

o Mange hurtigt aflæste instrumenter

o Ofte med flere muligheder for at fokusere instrumentet

o Typisk til her-og-nu online tilpasning og aflæsning

Reports

o Længere/fyldigere  sammenstillinger

o Kan integrere og uddybe data fra flere dashboards

o Også egnet til download og print – f.eks. som bilag til et 

møde eller et notat



Analysetjenester – nu og på sigt

Planen er

• At starte med at lave en første, delvis og tenta>v prototype 

for et eller flere af de analysetemaer, der er øverst på listen

• At tage ini>a>v >l et ekspert-netværk for landets 

forskningsanaly>kere – ledelsesrådgivere såvel ved lokale 

forskningsins>tu>oner som ved na>onale aktører

• At videreudvikle modulerne i sparring med netværket og 

med bidrag fra særligt interesserede og kompetente 

medlemmer iD. det givne analysetema

• I s>l med den >lgang, vi har anvendt ved databasen med 

data fra de lokale systemer.

Øverst på listen over analysetemaer:

• Grøn forskning

• FN’s bæredyg>ghedsmål

• Forskningssamarbejde 

Men listen er allerede længere



Analysetjenester - tidlige
eksperimenter fra OPERA projektet



Aktuelle planer for 2022

Datakilder og datatyper

• Danmarks Frie Forskningsfond: Bevillingsdata

• Globale kilder: Data om patenter og måske om forskningsdatasæt

• Globale kilder: Forhandling om 2023 ff. med de globale kilder

Søgetjenester

• Usability test, kompleSering og polering of publika>onssøgning

• UnderstøSe nye datatyper (bevillinger, patenter, etc.)

• Dedupliceret version af databasen med lokale data

• Forbedret kobling mellem alle databaser

• Måske: Tværgående søgefunk>on for alle databaser

Analyseprototyper

• Grøn forskning - ministeriets defini>on

• FN’s bæredyg>ghedsmål

• Forskningssamarbejde 

2022


