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Adgang til E-bøger 

Del data 

Ny fusion 

 

 
   
 

Nemmere adgang til E-bøger 

UCL Biblioteket giver adgang til en række e-

bøger. 

Søger du i bib.ucl.dk kan du klikke på ”Læs 

online”, hvis vi giver online adgang. 

Laver du en søgning i bibliotek.dk og støder 

på en e-bog her, er det nu nemt, dels at se 

om vi har den og dels at få adgang. Du skal 

være logget ind i bibliotek.dk (login via WAYF 

inden du søger!) og have valgt UCL som favo-

ritbibliotek (man kan vælge flere favoritbibli-

oteker). 

Prøv f.eks. at søge denne titel: Fast Facts for 

Evidence-Based Practice in Nursing 

Klik på ”Tjek om du har adgang hos University 

College Lillebælt” nederst i posten og klik på 

linket i SFX’en - voila  

 

Forskerservice tilbage 

til forskerne 

Efter sommerferien kommer jeg til at sidde i 

lokale BS.110G hver tirsdag og onsdag for-

middag. Det håber jeg kan øge synligheden 

af Forskerservice samt give lettere adgang til 

at stille ”her og nu” spørgsmål. Jeg kan altid 

træffes via mail eller Skype for Business  

Eller kig ind i Biblioteket i Odense. 

Del data 

Har man brug for at dele data, kan man alle-

rede nu få adgang til det nye system Filr, som 

IT, Forskningssekretariatet og udvalgte forsk-

ningsprojekter er ved at teste. 

 

Filr fungerer meget ligesom Dropbox, men er 

sikkert, har back-up og sikrer, at UCL-data 

forbliver UCL’s ejendom. Filr er på sigt en 

erstatning for at dele på R-drevet. 

Deling af data kan ske med interne og/eller 

eksterne parter. Delingen skal autoriseres via 

blanketten ”Autorisation til Filr”. Bemærk at 

der er skærpede krav ved deling af person-

henførbare data. 

 

SFI og KORA 

SFI og KORA er fusioneret d. 1/7-17. Det nye 

navn er VIVE - Det Nationale Forsknings- og 

Analysecenter for Velfærd. Se mere på vi-

ve.dk. 

 

Den danske Forskningsdatabase  

Indeholder nu omkring 1 million forsknings-

publikationer og mere end 75 tusinde for-

skerprofiler indsamlet fra 14 danske univer-

siteters- og forskningsinstitutioners forsk-

ningsdatabaser. 

Som noget nyt (Juni 2017) er de danske 

walk-in-adgange til konkrete artikler visuali-

seret og links til eksternt opbevarede Open 

Access fuldtekster implementeret. 

SFI’s data er nu også med i Forskningsdata-

basen, mens det kun er få af KORA’s der 

endnu er med. 

 

Bemærk at der kan være udfordringer med 

metadata, når poster fra Forskningsdataba-

sen overføres til RefWorks eller Zotero. Det 

gælder især bogkapitler, som kommer ind 

som Journal article. 

 

A u g u s t  

2 0 1 7  

At man i CareNets nyheder kan 

læse, at 200 medarbejdere i 

Ældre og Handicapforvaltningen i 

Odense Kommune har været på 

kursus i palliation? 

Et kursus lavet i samarbejde 

med University College Lillebælt 

og de relevante faggrupper fra 

ÆHF selv. 

CareNet 

CareNet er et velfærdsteknolo-

gisk netværk, der sætter udvik-

ling, anvendelse og udbredelse 

af robot- og velfærdsteknologi til 

pleje og omsorg på dagsordenen. 

UCL er medlem af dette netværk 

og du kan blive medlem gratis. 

Læs f.eks. om Konferencen 

’Velfærdsteknologi anno 2017’ 

som afholdes d. 14. september 

2017 i Odense. 

Konferencen sætter fokus på 

hvordan velfærdsteknologi har 

udviklet sig siden lanceringen af 

begrebet for 10 år siden; hvad 

har vi lært; hvor er vi i dag og 

hvilken vision, kan vi skabe for 

området i de kommende år? 

Se her hvordan du bliver gratis 

medlem af CareNet 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

Vidste du… 

 

Forskerservice 

http://mit.ucl.dk/wp-content/uploads/2011/12/Blanket-Filr.docx
https://vive.dk/
https://vive.dk/
https://www.carenet.nu/nyheder.aspx
https://www.carenet.nu/nyheder.aspx
https://bib.ucl.dk/sites/default/files/carenet.pdf
https://bib.ucl.dk/da/side/forskerservice

