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NORA-teamet & partnere 

Bevillingsgiver

Medarbejdere IT-konsulenter

Dataleverandøre
r

Dataverz
Ontocale
Vox Novitas

Danske 
forskningsinstitutioner
Clarivate
Digital Science
Elsevier 

IT-infrastruktur

DTU AIT / Risø 

https://forskningsportal.dk/data-from-local-systems/about-local-systems-database/
https://clarivate.com/
https://www.dimensions.ai/
https://www.elsevier.com/research-intelligence


Samarbejde  

Advisory Board  

Til at vejlede Uddannelses- og 
Forskningsstyrelsen om den 
generelle og overordnede udvikling
af Danmarks Forskningsportal er der 
nedsat et advisory board, som består
af beslutningstagere fra væsentlige
interessenter i det danske
forskningslandskab

Læs mere og se medlemmer: 
https://forskningsportal.dk/da/om-
forskningsportalen/advisory-board/

Arbejdsgruppe
for national database og 

søgeportal

Arbejdsgruppen for national database 
og søgeportal er nedsat med henblik
på at sikre den bedst mulige
repræsentation og ekspertviden i
udviklingen af en forskningsdatabase, 
baseret på data fra de danske
forskningsinstitutioners lokale
forskningsdatabaser

Læs mere og se medlemmer: 
https://forskningsportal.dk/da/om-
forskningsportalen/grupper-og-
netvaerk/

Beslægtede initiativer

Nationale & 
internationale eksperter  

DFFU er 
repræsenteret 

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


Meget mere info på 
https://forskningsportal.dk/

- Hvor I også kan skrive jer op til 
nyhedsbrevet  

https://forskningsportal.dk/


NORA & Danmarks Forskningsportal - Hvad

NORA – National Open Research Analytics

Nationalt initiativ som understøtter robuste og åbne indsigter i- og analyser af dansk forskning (på nationalt plan) 
Der bygges en datainfrastruktur for dansk forskning, der samler og ensretter de bedste tilgængelige data, fra lokale, 
nationale og globale kilder
Forskningsinfrastruktur- og tjenester gøres tilgængelige via Danmarks Forskningsportal…. →

Danmarks Forskningsportal

En portal med flere søgeservices mhp. at få overblik over- opdage og udforske dansk forskningsoutput (lige nu 4 
parallelle publikationsdatabaser)
Snart analysemoduler, dashboards & rapporter

Alt sammen med henblik på mest mulig åbenhed

Open-Source software
Open Access til portalen
Open Datadeling af alle åbne datasæt (nogle vil kræve licens)
Open Science – fokus på nye data og nye analysebehov



Interessenter Forskning
-sinstitu-

tioner
Universi-

teter

Hospitaler 

Ministerier 
& styrelser

Uddannel-
sesinstitu-

tioner
DK fonde

Journalister

Biblioteker

Etc.  



www.pollev.com/nikolinedohm030

Gå til: 

Intressenter/Jeres Input  

http://www.pollev.com/nikolinedohm030




Nationalt samarbejde

National portal  

National infrastruktur

Nationale
indsigter
og analyser

Mission

Globale kilder

Nationale kilder

Institutionelle kilder



National infrastructure

Globale kilder

Nationale kilder

Institutionelle kilder

Nuværende kilder



4 databaser – 4 syn på dansk forskning



4 databaser – 4 syn på dansk forskning / Ligheder 

• Danske publikationer fra 2011 →
• (Næsten) identisk brugergrænseflade 
• (Næsten) identisk søgefunktionalitet 
• Standardiserede / normaliserede koncepter på tværs af 

databaserne (der hvor det giver mening)
• Fælles infrastruktur 

Ligheder





4 databaser – 4 syn på dansk forskning / Forskelle Ikke udtømmende liste 

Database med data fra lokale kilder     Databaser med data fra globale kilder 

Dækning 
publikationer 

Bred dækning, inkluderer også posters, rapporter, 
PhD-afhandlinger osv. (ca. 600,000 poster), inklusiv 
dansksprogede publikationer

Mindre bred  – og leverandørspecifik dækning 
(Mellem 330,000 – 340,000 poster), primært 
engelsksprogede publikationer

Datakvalitet Baseret på lokal registrering / kvalitetssikring Baseret på leverandørs standardisering, 
datarens osv. 

Danske institutioner 
indekseret 

På nuværende tidspunkt de 8 danske universiteter.
Flere kommer, men kun offentlige 
forskningsinstitutioner 

Data fra hele Danmark, inklusiv private 
forskningsinstitutioner 

Emneklassifikationer Kun det meget overordnede 
”Hovedforskningsområde (Main Research Area)”

4 forskellige emneklassifikationer; FOR, OECD, 
SDG, Hovedforskningsområde

Målgruppe Både videnskabelige, populærvidenskabelige, og 
undervisningsrettede publikationer

Videnskabelige publikationer

(Forskel på tværs af globale databaser)



4 databaser – 4 syn på dansk forskning / Forskelle



4 databaser – 4 syn på dansk forskning / Forskelle









Postvisning af publikationer i databasen ‘Local 
Systems Data’ er struktureret på samme måde 
som de øvrige databaser, men inkluderer andre 

typer af detaljer, f.eks. mere specifik OA-
information, detaljeret Affiliations-, sprog-, peer 

review-, og publikumsinformation.







Nationalt samarbejde

National portal  

National infrastruktur

Nationale
indsigter
og analyser

Mission

Globale kilder

Nationale kilder

Institutionelle kilder



Ensretning af data 

Databerigelse 

Normalisering / Mapping 

Interlinking   

Matching af poster  

Næste side…



Normalisering / Mapping  

4 typer af 
normalisering/mappingstrukturer er 
allerede implementeret:

1. Danske affiliationer og adresser

2. Samarbejdslande til regioner

3. Emneklassificering (globale
databaser) 

4. Open Access-kategorier (globale
databaser)



Normalisering / En ”mappingrejse”

Månedlig høst af 
metadata

Heriblandt de danske 
adresser og organisations-

varianter 

Disse overføres til et  
mappingark per kilde

Her kan der manuelt 
knyttes en ‘NORA kode’ til 
den enkelte navnevariant

En ‘NORA kode’ er et ID der er 
knyttet til et standardiseret 

organisationsnavn og gruppe

Fx: Serum Institute Fx: Serum Institute = DI-SE-SSI



Normalisering / En ”mappingrejse”

Når en navnevariant er mappet
til en ‘NORA kode’ i et 

mappingark høstes den af 
Forskningsportalens respektive 

database

Her bruges den til at udstille og 
gruppere danske organisationer 

i filteret ‘Danish Affiliations’

Desuden bliver det muligt at søge 
på det standardiserede navn

Og navnet vises på publikationsposten



NORA koden bruges desuden til at 
binde navnevariationer fra  

samtlige kilder sammen, så de 
mappingen af samme navnevariant 

kan genbruges i alle ark



SSI Statens Serum Institut har
NORA koden = DI-SE-SSI

DI = Der er tale om en dansk 
organisation

SE = Hører til grupperingen 
‘Specialized Research’

SSI = Organisationens unikke 
identifikator

De standardiserede 
navnevarianter og 

grupperinger af dem kan 
udvides, og overvejelser om at 

tilføje eller opdele 
grupperinger er en løbende 

indsats.



https://public.tableau.com/app/profile/ppr3877/viz/ExplorationDataOrgMapping/CountsPerNORACode

https://public.tableau.com/app/profile/ppr3877/viz/ExplorationDataOrgMapping/CountsPerNORACode


https://public.tableau.com/app/profile/ppr3877/viz/ExplorationDataOrgMapping/CountsPerNORACode

https://public.tableau.com/app/profile/ppr3877/viz/ExplorationDataOrgMapping/CountsPerNORACode


Normalisering / Mapping – afhængig af data- og leverandør   

Normaliseringen af danske 
affiliationer/organisationsnavne er 

afhængig af data fra den enkelte 
dataleverandør

Under hver databases velkomstsider -
About Database finder du link til hvor 
du kan kontakte data leverandørerne, 
hvis du oplever din organisation ikke 

er korrekt repræsenteret

NORA samarbejder og deler viden med 
de forskellige dataleverandører, for at få 

så gode danske affiliationsdata som 
muligt



Nuværende status, hvad der er tilgængeligt

Publikationssøgning – i de 4 parallelle databaser Open Access-publikationer – i de 4 parallelle databaser

Export data fra søgning – I databasen med lokale data









Forskningsportalens funktioner – ganske kort

Er du nysgerrig på en grundigere introduktion – find webinaret ‘Intro til NORA & Danmarks Forskningsportal’ på 
Forskningsportalens hjemmeside: www.forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/arrangementer/

https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/arrangementer/


‘Simple Search’ er en ‘Google-agtig’ 
søgefunktion som kan bruges til hurtige og 

simple søgninger. 

Forskningsportalens 3 søgefunktioner



‘Basic Search’ giver dig mulighed for at 
opbygge mere komplekse og præcise 

søgninger. 

Forskningsportalens 3 søgefunktioner



Den mest avancerede søgefunktion er 
‘Expert Search’. Her kan du opbygge en 

søgning i et frit søgefelt ved brug af 
søgekoderne som findes i boksen til højre 

for søgeboksen. 

Forskningsportalens 3 søgefunktioner



Hvis du har brug for hjælp i hvilken som 
helst af de tre søgeinterfaces kan du 

klikke på      -ikonet og finde en tilpasset  
søge-‘quick guide’.

Forskningsportalens 3 søgefunktioner



I alle 3 søgeinterfaces finder du de 
samme filtertyper - General og

Publication Filters. 

Forskningsportalens filterfunktion



General Filters findes på tværs af data-
/indholdstyper. 

Publication Filters er specifikke for data-
/indholdstypen Publikationer. 

Forskningsportalens filterfunktion







Næste skridt 1/2

Patenter Datasæt Fonde & 
bevillinger

Flere databaserFlere søgetjenester

Samarbejde, 
SDG, osv. 

Analysemoduler



Næste skridt 2/2

Forbedret 
matching 

Forbedret de-
duplicering

Eksperimenter 
med åbne 

kilder såsom 
OpenAlex

Åbne kilderInfrastruktur





Kontakt os på:

nora.feedback@dtu.dk

nora.info@dtu.dk

Find webinaret ‘Intro til NORA & Danmarks Forskningsportal’ på Forskningsportalens hjemmeside: 
www.forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/arrangementer/

mailto:nora.feedback@dtu.dk
mailto:nora.info@dtu.dk
https://forskningsportal.dk/da/om-forskningsportalen/arrangementer/

