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Pure Styregruppens sammensætning

• Historisk set
• Dansk PURE-samarbejde siden 1998 

• Organiseringen af PURE-samarbejdet
• Universitetsfællesskab med fokus på forskningsregistrering, 

forskningsanalyse og forskningsformidling
• 8 universiteter og 3 affilierede forsknings- og uddannelsesinstitutioner

• Formålet med en Pure Styregruppe
• Videndeling og kompetenceaktiviteter
• Leverandør- og myndighedskontakt
• Funktionelt og driftssikkert forskningsregistreringssystem i dialog med 

leverandøren



Pure Styregruppens arbejde

• Pure Styregruppemøder
• 2 gange årligt

• Arbejdsgrupper under PURE Styregruppen
• Brugerspor om best practice i forskningsregistreringen
• Brugerspor om PURE portalen
• Ad-hoc arbejdsgruppe om næste PURE Brugerdage

• Formel koordinering af samarbejdskontakter og interesser
• P&D: koordination BFI-relaterede problemer
• BFI IT-koordinationsforum
• Advisory Board til Den Danske Forskningsdatabase og OA Indikator
• MXD-formatsamarbejdet



Pure Styregruppens samarbejdsrelationer

• Elsevier

• Universiteterne
• inkl. UC + andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner

• Ministeriet/Styrelsen
• inkl. BFI + Referencegruppen, Koordinationsforum for IT + OA-

indikatorhøsten)



Pure Styregruppens visioner
• Netværk og kompetencer

• Arbejdsgrupper til opgaveløsning, kompetenceløft og vidensdeling
• Diskussionslister til opsamling af problemer og vidensdeling

• Ekspertviden og sagsbehandling
• Partner for universiteter, myndigheder og interessenter i 

forskningssektoren

• Samarbejdsrelationer
• Nationalt (UC, øvrige Pure-brugere)
• Internationalt (kontakt og samarbejde med andre Pure Brugergrupper: 

Holland, UK, Belgien, Tyskland…..)
• Elsevier (bidrag til systemudviklingen)



CRIS-samarbejdet i universitetsbibliotekssektoren
• Projektets scope

• Universiteterne anvender Pure til forskningsregistrering og forskningsformidling 
• Pure udviklet tæt samarbejde mellem leverandøren og de danske universiteter
• Sidenhen en rivende udvikling på Pure-området
• Universiteternes løsninger er tilpasset lokale behov

Spørgsmål: kan der trods forskellighederne samarbejdes mere end vi gør i 
dag?

• Derfor en kortlægning: overblik, indsigt, konklusioner og anbefalinger

• DEFF-projekt, pr. 1. juni administreret af SFU  

http://projektbank.dk/cris-samarbejdet-i-universitetsbibliotekssektoren-nu-og-fremadrettet

http://projektbank.dk/cris-samarbejdet-i-universitetsbibliotekssektoren-nu-og-fremadrettet


Kortlægningens hovedtemaer
• Organisering og arbejdsprocesser

• Lokale behov og visioner for fremtidig organisering og arbejdsprocesser

• Indholdstyper og dækningsområde
• Lokal anvendelse og fremtidige visioner for anvendelsen af Pure

• Tekniske løsninger og integrationer
• Idéer og visioner til fremtidig systemunderstøttelse

• Anvendelse af data
• Idéer og visioner for fremtidig brug af data



Kortlægningens metode

• Kvalitativ 
• Interviews på de 8 universiteter
• Pure superbrugere
• Ledere 

• Kvantitativ
• Undersøgelser på de 8 universiteter
• Spørgeskema
• Dataudtræk
• Standardrapporter



Kortlægningens målsætninger

• Kortlægningsrapport
• Nuværende tilstand
• Konklusioner
• Visioner
• Anbefalinger
• (nationalt og internationalt udsyn)

Indgå i fremtidige drøftelser af samarbejdet på CRIS-området i de 
danske universitetsbiblioteker.



Udførelse og tidsplan for CRIS-projektet

• Arbejdsgruppen
• Projektmedarbejderen 

Tidsplan:
• Efterår 2019: Kvalitative og kvantitative undersøgelser
• Forår 2020: Undersøgelser fortsat og Rapportskrivning
• Sommer 2020: Formidling og afslutning 



Spørgsmål?
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