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BESLUT
2017-06-15

Sabina Anderberg
Verksamhetsutvecklare
Universitetsbiblioteket

Dnr SU FV-1780-17

Rektor

Hantering av forskningsdata vid Stockholms universitet
Bakgrund

Främjande av öppen tillgång till forskningsresultat är en del i förverkligandet av det
europeiska forskningsområdet och den från EU-kommissionen aviserade övergången
till öppen vetenskap. Grundprinciperna för öppen tillgång är att helt eller delvis
offentligt finansierade vetenskapliga publikationer samt forskningsdata som ligger till
grund för detta ska göras öppet tillgängliga.
Stockholms universitet har som myndighet ansvar för att lagra, tillgängliggöra och
bevara forskningsdata som produceras vid lärosätet. För att kunna ta detta ansvar fullt
ut och för att stödja forskarna i forskningsdatahantering och möta de ökade
internationella offentliga forskningsfinansiella kraven på öppen tillgång till såväl
forskningsresultat som forskningsdata behövs en universitetsövergripande strategisk
plan och en samordnad administrativ struktur.
Beskrivning av uppdraget

Ansvara för att leda och koordinera det förvaltningsövergripande arbetet med att
driva, utveckla och implementera tjänster och stöd för hantering, tillgängliggörande,
lagring och bevarande av forskningsdata i samarbete med kärnverksamheten.
Arbetet ska koordineras med det nationella arbete som planeras inom ramen för
Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI) samt SUHF.
I uppdraget ingår att tillsammans med relevanta aktörer inom och utom Stockholms
universitet initiera och utveckla:
 En förvaltningsövergripande arbetsgrupp för forskningsdata, med
representanter från berörda avdelningar.
 En referensgrupp av forskare, bestående av representanter utsedda av
områdesnämnderna.
 Ett förslag till en allmän forskningsdatapolicy.
 En central mall för datahanteringsplan (DHP) enligt etablerade krav.
 Handledningsstöd, guider och anvisningar för forskningsdatahantering.
 Koordinering av universitetets arbete inom SND-konsortiet i det fall ansökan
till Vetenskapsrådet godkänns.
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Etablering och utveckling av ett objekt för publicering och forskningsdata i
förvaltningsmodellen.

Beslut

Rektor beslutar att uppdra åt Stockholms universitetsbibliotek att samordna arbetet
med hantering av forskningsdata enligt ovanstående uppdragsbeskrivning.
Arbetet ska löpande avrapporteras till rektor, och uppdraget ska slutrapporteras senast
2018-12-21.

Astrid Söderbergh Widding
Sabina Anderberg

