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Aktiviteten kort
beskrevet

Universiteterne etablerer i disse år supportfunktioner og
infrastrukturer for forskningsdatamanagement. Etableringen af
disse funktioner sker i forskellige tempi alt efter institutionernes
organisering og fokus. Men det kræver forståelse for området,
og her kommer denne aktivitet ind.
Aktiviteten skal give en afdækning af udvalgte eksisterende
modeller, der har fokus på håndtering af forskningsdata, og
foreslå hvilke modeller der med fordel kan anvendes i dansk
kontekst til at anskue RDM, og derved skabe en fælles
referenceramme. Arbejdet vil inkludere eksempelvis gældende
ISOstandarder for håndtering af information og metadata og
vil (om muligt) inkludere relevant lovgivning, samt inddrage
arbejde fra internationale aktører som ISO, RDA og CASRAI
m.fl.

Formål

Formålet med denne aktivitetet er at sikre en fælles
referenceramme for hvad RDM er, og kunne konceptualisere
det bedre end som løs snak.

Behov aktiviteten
adresserer

Aktiviteterne vil give de deltagende institutioner et markant løft
i viden om RDM som praksisfelt. Et behov for er nødvendigt at
få dækket, for at kunne sikre dækning af alle aspekter af
RDM.

Nytte

Viden på tværs af institutioner om de mange aspekter af
RDM.

Sammenhæng med
visionen for 2018
(Common
Ground)
[1]

Aktiviteten adresser i den fælles model common grounds
vision om at have et velforstået landskab (punkt 2), og
afdække hvilke kriterier der kan gøre sig gældende i 2b.

Leverancer/output

Beskrivelse af modeller for forståelsen af RDM, der løbende
dokumenteres som eksplorativt arbejde på frit tilgængelig
blog, og efterfølgende samles på webside. Arbejdet foregår på

de enkelte institutioner og understøttes virtuelt, og der
afsluttes med en workshop for de deltagende universiteter.
Endvidere vil dette arbejde kunne afrapporteres mundtligt i
forum eller hos andre interesserede parter.
Succeskriterier

Kompetenceløft kan være svært at måle, men projektet vil
ganske givet have stor betydning for arbejdet med  og
forståelsen for  RDM på de deltagende organisationer.
Det er et succeskriterium at aktiviteten formår at
kommunikere ind i organisationerne.

Evt. lignende
initiativer der kan
bygges ovenpå
og/eller overlapper

Hver organisation har pt initiativer til opbygning af
RDMstøttefunktioner, som arbejdet skal koordineres med.
Dette styres på hver enkelt institution.

Evt. udfordringer



Forventet
arbejdsomfang
(timer)

Koordination/tovholder: 50 timer
Deltagelse: 50 timer per institution.
Tre institutioner: 200 timer.

Aktikvitetens start
og slut tidspunkt

Medio april 2016 til næste DM forummøde i juni 2016

Afrapportering og
formidling

Projektet vil søge løbende at rapportere gennem dels
opsamling skriftligt i en form der aftales nærmere for hver
delaktivitet. Dette kan være igennem opsamlende rapporter,
men også løbende i form af blogs, websites (i form af wiki
eller lignende). Gruppen vil også løbende kunne afrapportere
til DM forum i form af oplæg, hvis dette er ønsket.

