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Mit credo

Jeg mener at forskningsverdenen er så kompleks at den 
er umulig at forstå ‘udefra’, den skal forstås ‘indefra’.

Jeg mener, at forskningen er så avanceret og kompleks i 
dag, at forskernes behov for services er større end nogen 
sinde

Jeg tror på en sømløs og glidende overgang mellem 
biblioteket og universitetet



En heldig kartoffel

• Professor i Forskningskommunikation, SDU

• ‘Professor2’ I forskningsformidling UiT, Tromsö

• Personaleleder af Forsknings- og 
Analyseafdelingen ved Syddansk 
Universitetsbibliotek

• Funktionsleder for vores Forskerservices

• Syddansk Universitetsbiblioteks forskningschef



Men ….

• Har et forskningsbibliotek brug for en 
Forskningschef?

• Kan man være professor (lektor eller adjunkt) 
på et bibliotek?

• Kan man bedrive tip-top international forskning 
ved et bibliotek? 

• Er det til fordel for biblioteket?

• Er det til fordel for forskerne?

• Bliver man mere indlejret i moderinstitutionen, 
når man forsker?

• Er det noget vi har fundet på?



Lidt historiske holdepunkter

• 1965 Odense Universitetsbibliotek bebudes
• En selvstændig institution under kulturministeriet. 
• Biblioteket bemandes med bibliotekarer og biblioteksassistenter

• 1976 Kulturministeriets Cirkulære om arbejdstiden for akademisk uddannede medarbejdere ansat 
ved arkiver, forskningsbiblioteker […]
• 2/7 dele af det akademisk uddannede personales arbejdstid kan anvendes på forskning 
• Evalueredes 1 gang årligt som peer review

• 1995 Undervisningsministeriets Protokollat til overenskomst for akademikere i staten 19
• Krav om positiv lektorbedømmelse inden for 3 års ansættelse 
• Gælder ikke for Syddansk Universitetsbibliotek

• 1999 Biblioteket indfusioneredes i det nydannede (1998) Syddansk Universitet 
• Hverken 76-cirkulæret eller 95-protokollatet gælder for Syddansk Universitetsbibliotek
• Vi er under forskningsministeriet og et i ordets egentligt forstand ”Indlejret i Universitetet”





Dilemmaet

• I sparetider kunne det blive upopulært at biblioteket forskede
• Lav profil

• Professionalisering af forskningen – biblioteket tabte terræn
• PhD-grad, bedømmelsesudvalg ved stillingsskrifter

• Generalismens død: Fagfelter og forskning bliver smallere og smaller

• Intet regelsæt der beskyttede eller kvalitetssikrede Syddansk Universitets Biblioteks forskning

• Hvordan kunne legitimiteten sikres? 

• Ca. 20 forskningsbibliotekarer med ‘hævdvunden’ forskningsret
• Generationsskifte på vej …

• Ca. 25% arbejdstid til forskning = attraktive jobs for dygtige yngre forskere



2013-2016
Frugten vokser på den nye ager

• Ny 42-årig dynamisk bibliotekschef

• Forskning på biblioteket: Live or let die

• SDUs forskere var svære at få i tale

• De kom sjældnere og sjældnere på biblioteket

• Bibliotekets forskning kunne bruges til at bygge bro

• Foreløbig forskningsstrategi

• Samlingsbaseret forskning

• Forskning der tjener til at udvikle af bibliotekets 
services

• Forskning i samarbejde med de (øvrige) 
videnskabelige miljøer

• Etablering/Normalisering af parallel stillingsstruktur

• Emeritusordning (generationsskiftet)

• Adjungeringer



2016-2022

• 2016: Ansættelse af forskningsleder

• Generationsskifte

• 2017: Nedsættelse af forskningsudvalg i 2017

• Årlig forskningsrapport

• 2018: Organisering af vores services til forskere

• Markedsføring af disse som forskningsbaserede 

• Forskning i forskningskommunikation, bibliometri, 
ansvarlig forskningspraksis, plagiat, særsamlinger, 
Systematic Reviews og meget mere

• Første affiliering juni 2018

• 10% stilling (betalt af biblioteket)

• Komplet akademisk ansøgningsprocedure

• Fagkyndig bedømmelsesudvalg



Lidt tal
• Ca. 5.500 Arbejdstimer til forskning årligt (typisk 

25%)

• 9 ud af 15 forskningsbibliotekarer er affilierede (en 
til to mere på vej) 

• SUND, TEK, HUM, NAT

• 1 Professor, 5 Lektorer, 1 Adjunkt, 2 Ph.d.-
studerende

• 35 igangværende forskningsprojekter

• 15 i samarbejde med SDUs forskere

• 9 projekter med internationale forskere

• Fag-faglig forskning/BDI forskning

• 40-50 årlige forskningsbaserede udgivelser

• 2021 rekord år med 21 internationale peer 
reviewede artikler

• BMJ, Scientometrics, PLOS One m.fl.



Hvad er der i det

• For os

• Genetablering af den nære kontakt med 
fagmiljøerne

• Lettere adgang til at aflæse deres behov

• Mulighed for at synliggøre vores services

• Forskningssamarbejder af høj kvalitet

• Indtægt/Frikøb ….

• Og meget mere

• For forskerne/SDU

• De får den hjælp vi er der til at give

• Tværfaglige samarbejder

• Højere kvalitet i søgearbejde

• Støtte i bibliometri/RDM/RCR/Plagiat/OA

• Nye kolleger

• Og meget mere



2020 strategiens 
vision
•

Syddansk Universitetsbibliotek er et forskningsbaseret 
forsknings- og uddannelsesbibliotek
Biblioteket udvikler sig til det bedste forsknings- og 
uddannelsesbibliotek gennem forskningsbaseret samskabelse 
med universitetets faglige og administrative miljøer: Gennem 
nærhed til både administration – forskning og uddannelser –
definerer vi state-of-the-art for biblioteksservices på 
allerhøjeste internationale niveau. Biblioteket placerer sig 
centralt i SDU, med høj integritet, kvalitet og som en 
professionel partner for innovation og drift; vores 
kerneværdier er integritet og demokratisk dialog – på tværs af 
faglige, geografiske og interessemæssige afstande.



Mit eksempel
• 10-12 briefinger om Open Science over årene

• 10-12 briefinger om Predatory Journals over årene

• 3 forskningssamarbejder (lægestereotyper, antivaxx
bevægelsen, Sunde valg)

• Hovedvejleder for 3 PhD-studerende

• Undervisning af alle sundhedsvidenskabelige PhD-
studerende i ansvarlig forskningspraksis

• Undervisning af alle forskningsledere i ansvarlig 
forskningspraksis

• Formand for det udvalg der uddeler årets 
formidlingspris

• Medlem af det udvalg, der bedømmer i hvilket 
omfang instituttets forskningsstrategi opfyldes

• Udnævnelse til ‘Professor 2’ ved Arktisk Universitet i 
Tromsö

• Direkte adgang til den øverste ledelse på mit institut 
og på OUH

• Et velkendt ansigt overalt på instituttet

• … Og jeg kunne blive ved


