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Forbedrede prototyper klar til test 

Danmarks Forskningsportal takker for feedback og kvitterer med forbedrede prototyper. 

 

I marts åbnede vi for test af portalens første prototyper til søgning i danske forskningspublikationer 

siden 2011.  De fire prototyper var relativt rå og ukomplette, men mange tog sig tid til at teste og 

indsende konstruktivt feedback. Tak for det. Vi har implementeret mange forbedringer, og vi kan nu 

byde velkommen til test af en ny og forbedret generation prototyper – ligesom den samlede 

hjemmeside har også fået et løft. Se det hele på https://forskningsportal.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak for hjælpen 

En stor tak til alle, som har testet og givet feedback, input og stillet gode, relevante spørgsmål. Det 

er meget nyttigt, og vi sætter stor pris på alle, der har taget sig tid til at bidrage til den fortsatte 

udvikling af Danmarks Forskningsportal. Vi fortsætter naturligvis arbejdet med at videreudvikle og 

optimere forskningsportalen, dens infrastruktur, databaser og brugervendte tjenester.   

 

Bedre data fra lokale systemer 

Der er forbedringer overalt, men ikke mindst databasen med data fra institutionernes lokale 

systemer har gjort afgørende fremskridt. I samarbejde med portalens arbejdsgruppe for lokale 

systemer, de ansvarlige for den lokale forskningsregistrering og deres systemleverandører er der nu 

en solid start på denne database. Her-og-nu med data fra universiteterne, men inden længe også 

med data fra hospitaler, professionshøjskoler, sektorforskning mv. Vi glæder os til at annoncere 

disse udvidelser – og til det fortsatte samarbejde omkring den lokale registrering og bedst mulige 

udstilling af lokale data i den nationale database. 

https://forskningsportal.dk/
https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/grupper-og-netvaerk/
https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/grupper-og-netvaerk/


 

De næste skridt  

Portalens Advisory Board holder sit første møde den 23.5.2022. Her samles beslutningstagere fra 

væsentlige interessenter på forskningsområdet i Danmark for at rådgive Uddannelses- og 

Forskningsstyrelsen om den generelle og overordnede udvikling af Danmarks Forskningsportal. 

 

På spisesedlen for det næste halve år har vi indsatser som: 

• Fortsat optimering af de fire publikationsdatabaser – tre med globale og en med lokale data. 

• Udvidelse af de globale databaser med data om patenter og forskningsdatasæt. 

• Oprettelse af en ny database med data fra danske forskningsfonde. 

• Webinarer for alle - med tips til, hvordan man kan drage nytte af portalen. 

• Events/workshops for alle - om portalen, data, metoder og teknologier - og om tilsvarende 

initiativer, udviklinger og overvejelser i beslægtede lande. 

• Første prototyper for analysemoduler baseret på globale data – grøn forskning, 

forskningssamarbejde og FN’s bæredygtighedsmål. 

• Inddragelse af forskningsanalytikere fra danske institutioner - til videndeling, diskussion af 

temaer af fælles interesse samt samarbejde om optimering af portalens analysemoduler. 

 

Som altid er vi meget interesserede i feedback, input og spørgsmål på nora.feedback@dtu.dk. Vi ser 

frem til at høre fra jer.  

 

 

 

  

https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/advisory-board/
mailto:nora.feedback@dtu.dk

