
SND:s nätverksträff 26-27 november 2019 

Gott och blandat  
om forskningsdata 

2019 närmar sig sitt slut och 2020 väntar  
runt hörnet. På den här nätverksträffen 
tar vi avstamp i vad SND är och är tänkt 
att bli för att sedan titta på ett antal 
kommande aktiviteter. 

 

  
 

 
 

 

Program 

Plats: Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Sölvegatan 27, Lund 

Tisdag 26 november, Lundmarkssalen 

13.00-14.30 Lunds universitet hälsar välkommen 
Melvyn B Davies, Institutionen för Astronomi och Teoretisk Fysik 

Vad händer i Lund? 

• DAU-etablering vid Lunds universitet: status och planer för framtiden 
Kristoffer Holmqvist och Maria Johnsson  

• Doktorandundervisning i forskningsdata: erfarenheter från olika 
fakulteter vid Lunds universitet 
Ann-Sofie Zettergren, Britta Smångs, Carola Tilgmann, Charlotte Högberg, 
Emma-Lisa Hansson 

• DMP-projekt vid Lunds universitet, Birgitta Lastow   
• Projekt om långtidslagring vid Lunds universitet: förstudie och planer, 

Roger Larsson 

Presentation av domänen befolkningsstudier/epidemiologi 
Anna Axmon och Elisabeth Strandhagen  

14.30-15.00 Fikapaus 

15.00-16.15 ”Vad är SND, varför SND?”: Fem (eller fler) goda skäl att tillgängliggöra 
forskningsdata via Svensk nationell datatjänst 
En upplysande punkt för att förtydliga vad SND är, vad vi gör och hur vi 
fungerar. Max Petzold, Elisabeth Strandhagen 
 
Sedan senast och på gång inom SND  
Max Petzold, Elisabeth Strandhagen, Pablo Millet 

16.16-17.00 RDA Sweden 
Bakgrund och möjliga framtida aktiviteter för den nationella RDA-noden. 
Maggie Hellström 

19.00 Middag på Skissernas museum 
Plats: Birgit Rausingsalen, Skissernas museum, Finngatan 2, Lund 



 Onsdag 27 november, Lundmarkssalen/Palmér 

 

 

8.30-10.00 Inledning och parallella spår: 

Spår 1A: Vad innebär det att vara certifierad?  (Palmér) 
Hur kan ett lärosäte eller forskande myndighet bli certifierat som ett Trusted 
Digital Repository. 

Spår 1B: Att stötta forskare som ska skriva datahanteringsplaner 
(Lundmarkssalen) 
Diskussion om möjliga sätt att vara stöd för forskare som fått VR-medel i årets 
utlysningar och nu ska skriva en DMP. Inkluderar presentation av SND:s 
underlag för en DMP-workshop. 

10.00-10.30 Fikapaus 
 

10.30-12.00 Parallella spår och avslutning: 

Spår 2A: Licenser på forskningsdata (Lundmarkssalen) 
En inledande diskussion för att inventera vilka olika behov som finns för att 
licensiera forskningsdata och vad man kan göra för att möta dessa. 

Spår 2B: Roadmap för DAU: från start till full fart (Palmér) 
Det har framkommit önskemål på att SND tar fram en guide eller roadmap som 
kan fungera som stöd för utvecklingen av DAU-verksamheter. Här välkomnar vi 
synpunkter på vad en sådan kan, bör och ska innehålla. 
 

 
13.00-16.00 

 
Träff om hantering av forskningsdata inom humaniora 
Lunch för anmälda till humanioradataträffen i SOL Fakultetsklubben. 

Plats: Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12, Lund  
Lokal: SOL:A158 


