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Formål:
Det oprindelige formål var ”Etablering af supportfunktion, for at gøre RDM let tilgængelig for
forskerne. RDM policy formelt accepteret på de enkelte institutioner Udfordringerne er hvordan kan vi,
de administrative støttefunktioner som IT, JUR, BIB og forskerstøtte, servicere forskerne bedst muligt
inden for RDM”
Aktiviteten er blevet restruktureret i oktober. I den forbindelse ændrede vi ikke formålet, men fokus
var fortsat at videndele omkring status, inititativer, organisering, udfordringer mv på institutionerne.
Vi benyttede begrebet observatør-institution, så nogle var med ved møderne og modtog leverancer og
arbejdspapirer i processen, mens andre institutioner bidrog aktivt til produktion af leverancerne.
Aktivitetens forløb
To af de oprindelige leverancer blev fravalgt i forbindelse med restruktureringsforløbet i
september/oktober: leverance 3 (Retten til sletning) og 5 (Fortegnelse GDPR). Efter AU’s
omprioritering i september var der ikke resurser til at gennemføre disse to leverancer.
Aktiviteten har holdt 15 møder, de fleste som virtuelle og korte møder, men indtil oktober også en del
fysiske møder. Det er godt at mødes, men der var ikke plads i kalenderen til heldagsmøder i 4. kvartal.
Aftagerne
Leverancerne har været målrettet DM Forum, de lokale institutioners RDM supportmedarbejdere,
interessenter og udvalg mv.
Værdiskabelsen
Værdiskabelsen er at vi i de lokale RDM supportenheder har kunnet videndele og inspirerere hinanden
i løbet af aktiviteten. Det nationale samarbejde har her i denne aktivitetet vist sig meget nyttigt og
udbytterigt for RDM-aktørerne på institutionerne. Området er alle steder under opbygning, og det
nationale samarbejde er her vigtigt for at vi får mest muligt ud af de resurser der pt er tildelt området.

Leverancer

Afleveringerne kan downloades fra:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O4YmS56CtibycId_9FG6AArwNqRhPtWp
Leverance 1:
a) Indhente erfaring med Canvasmodellen ved at den udfyldes for to institutioner.
b) Organisationsdiagram for mulig/eksisterende supportorganisation på AAU, KU, DTU, evt SDU
c) Intern interessentanalyse for AAU, KU, DTU, evt SDU, der alene deles i aktivitetsgruppen.
d) Kort opsummering baseret på interessentanalyse der kan deles med forum.
e) Indhente erfaringer med RISEmodellen til at afdække en institutions RDM-niveau
f) Liste af processer der mangler institutionsfokus for på AAU, KU, DTU, evt SDU
Nogle af delleverancerne er afleveret undervejs og afrapporteret i DM Forum. For at give et samlet
overblik gennemgås de i
https://drive.google.com/open?id=1y55OAMIcBEpuG8gGi09WFre0Qrmi1WYB.
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Afleveringerne kan downloades fra:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O4YmS56CtibycId_9FG6AArwNqRhPtWp
AAU, DTU, KU og SDU har bidraget til leverance 1. ITU og AU har deltaget i møder og diskussioner,
men har ikke været forpligtet til at bidrage skriftligt til leverance 1.
Tilgangen i arbejdet har været at orientere, inspirere og diskutere. Det er vores opfattelse at
samarbejdet mellem institutionerne har givet energi ind i de lokale RDM-grupper og dermed været et
godt bidrag til RDM arbejdet på de enkelte institutioner.
Leverance 2:
Leverance 2a: Casebeskrivelser af Digital formidling på AAU, DTU, KU
Leverance 2c&d: Korte beskrivelser af kommunikationsindsatser udført på de enkelte institutioner og
hvad denne aktivitet har gjort mulig for os.
Leverance 2b afrapporteres i en særskilt rapport:
ProcOrg_Leverance2b_Hovedpunkter_webplatform_v2.pdf
https://drive.google.com/open?id=1Dtj7VaNdh_kRl4ZltGr36WaQbvhnbZRp
Leverance 2e(nice-to-have): Liste af barrierer afrapporteres som en del af Leverance 1f, da det viste sig
svært at formulere barrierer uden samtidig at berøre gaps/udfordringer, som nævnes under
afrapporteringen af Leverance 1.
AAU, DTU og KU har bidraget med beskrivelser til leverance 2. ITU, SDU og AU har deltaget i møder og
diskussioner, men har ikke været forpligtet til at bidrage skriftligt til leverance 2. En opsummering kan
læses i ProcOrg_Leverance2acd_Kommunikationsindsatser_mv_v2.pdf
Organiseringen af institutionerne er generelt - og dermed også i håndtering af datamanagement –
meget forskellig, Indsatserne på de enkelte institutioner vedrørende kommunikation har derfor
primært skulle passe ind i den lokale virkelighed og organisering og i samarbejdet er det ikke forsøgt at
ensrette eller indsatsen hos hinanden, men tilgangen har været at orientere, inspirere og diskutere.
Det er vores opfattelse at samarbejdet mellem institutionerne har givet energi ind i de lokale grupper
og dermed været et godt bidrag for at nå dertil hvor web-kommunikationen er i dag for de enkelte
institutioner.
Leverance 4: ProcOrg_Leverance4_Anbefalinger og erfaringer fra etableringen af en etisk komite på
Syddansk Universitet_v2 https://drive.google.com/open?id=1stqzQaaxLnw7QpAH5E2IVLNJGzMSgF6H
Leverance 6: ProcOrg_Leverance6 netværk_til_DMforumDec2018.pdf
https://drive.google.com/open?id=1RL62tVX9GsUCHXYbJQzf_d24lnd3Ucok
Alle leverancer kan findes på:
https://drive.google.com/open?id=1O4YmS56CtibycId_9FG6AArwNqRhPtWp
Evt. andet
output

Der er afrapporteret på DM Forum møder. På mødet i december også et oplæg om status for RDM
politikker på universiteterne i DK.

Læring

Kendskab til institutionernes forskellige organisering har givet forståelse for hvad der nogle steder er
nemt eller svært at gennemføre, og har givet en godt overblik over organiseringens indflydelse på
RDM supporten.
Det mest nyttige var den gensidige videndeling og muligheden for i fælleskab at arbejde med
forskellige temaer.
Det financielle tilskud til RDM via aktiviteten var afgørende for nogle deltagere kunne engagere sig i
samarbejdet, og for at få udført fx kommunikationsindsatser.
Gruppen er interesseret i fortsat samarbejde, men tilskud via en ny DM Forum aktivitet vil være
afgørende for konkret samarbejde, da der er forholdvis få resurser sat af på de enklte institutioner og
tilskuddet fra DM Forum aktiviteter er nødvendigt for at kunne prioritere nationalt samarbejde.
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Vedr. processen så har det været en kort og intenst aktivitetsforløb. Vi håber at nye aktiviteter kan
igangsættes hurtigt, da arbejdet også skal indpasses i de lokale planer og aktiviteter.
Muligheder for før/efter-møder i forbindelse med DM Forum møder har været udnyttet, og ønskes
om muligt videreført.
Deltagere

KU: Lærke Neergaard, Tatjana Cronomac, Susanne den Boer, Susanne Løje, Lene Offersgaard
AAU: Karsten Kryger, Ellen Knudsen,
AU: Anne-Marie Bach
SDU: Asger Væring, Evgenios Vlachos
ITU: Jonas Langeland (observatør)
DTU: Falco Hauser, Signe Gadegaard
KB: Ellen Knudsen (indtil 1/8)
Flere har deltaget som observatører og oplægsholdere på aktivitetens møder.

Side 3 af 3

