
 

ORCID forsker-ID...
Opret dig før din kollega!

Nyt personligt forfatter/forsker-ID indføres nu  
på alle universiteter, professionshøjskoler,  

statslige institutioner og forlag



Hvorfor ORCID?

Med ORCID bliver det for første gang muligt 
at implementere et sikkert forsker-ID, som er 
uafhængigt af kommercielle interesser og derfor 
kan bruges både globalt og langsigtet.
 
Både universiteter, professionshøjskoler, statslige 
institutioner, forlag, fonde og professionelle for-
eninger står sammen om at støtte og implemen-
tere ORCID forsker-ID i deres interne systemer 
og workflows.
 
Det betyder, at der på sigt vil være udviklet en 
sammenhængende systemstruktur, der med 
ORCID forsker-ID som bindeled kan tillade gnid-
ningsfri udveksling af informationer om alt fra 
forskningsaktiviteter (UC Viden), publikationer, 
fondsmidler og projekter.

 

UCL er fra oktober 2014 med i forskningsregistrering i ORCID 
(Open Researcher and Contributor ID), en global identifikation 
af alle forskere og videnskabelige forfattere.

Hvad er ORCID?

ORCID er en global database over forskere og 
videnskabelige forfattere, hver med et unikt 
permanent forsker-ID nummer. 
 
ORCID-nummeret vil følge forskeren både ved 
jobskift mellem universiteter, professionshøj-
skoler og ved deltagelse i eksterne projekter og 
aktiviteter.
 
Man sikres også, at produktioner følger personen 
ved eventuelle navneændringer, og fejl omkring 
navnesammenfald undgås også helt med det 
personlige forsker-ID.
 
Samtidig sikrer vi, at UCL profileres i alle typer 
samarbejde.
 
Det betyder helt konkret, at en forsker som 
Ida Skytte Jakobsen, der i dag kan findes under 
så forskellige navne som I. Skytte Jakobsen, I. S. 
Jakobsen, Ida Skytte, I. Skytte, Ida Jakobsen, I. 
Jakobsen, for slet ikke at tale om stavefejl som 
f.eks. I. S. Jacobsen og forvekslinger med journa-
list Ida Skytte, fremover vil kunne findes under ét 
entydigt ORCID nummer.

 



Hvad skal du gøre?

I UCL er det aftalt at alle forskere og viden-
skabelige forfattere skal oprette et ORCID 
forsker-ID.

Du opretter nemt dit ORCID forsker-ID via din 
personlige profil i UC Viden (PURE).

Det er såre simpelt og tager to minutter;
•	 Log ind i Pure (nederst i højre hjørne på 

forsiden af UC Viden)
•	 Klik på din brugerprofil (der hvor dit login 

står)
•	 Klik på "Rediger profil"
•	 Klik herefter på knappen ”Opret ORCID ID”
•	 Indtast din mailadresse (hvis den ikke allerede 

er der)
•	 Klik på "Opret"
•	 Voila - her er dit ORCID forsker-ID
•	 HUSK at klikke på Gem nederst!

Du kan se mere i videoen: 
http://orcid.aau.dk/?page_id=272&lang=da
 
Her kan du læse mere om ORCID i Danmark: 
http://orcid.aau.dk/?page_id=272&lang=da

Frist for oprettelse!

Når du læser dette, er det en god ide at oprette 
dit ID med det samme. Så er det gjort.

Fristen for oprettelse er 31/12-14.



 

Spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål i forbindelse med 
oprettelsen af ORCID forsker-ID, er du meget 
velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Fiala Carlsen
Bibliotekar, Forskerservice, afca@ucl.dk

Birgitte Ehs
Bibliotekar, Projektleder UC Viden, bieh@ucl.dk


