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Vad innebär Lunds medlemskap i konsortiet?  

LU är medlem i konsortiet sedan starten 2018

-

Tre domänspecialister vid LU är aktiva inom ramen för LU:s 

medlemskap

-

Uppbyggnad av “Data Access Unit – DAU

-

UB har uppdrag för samordning, beslut juni 2019



Nuläget – etablering av DAU vid LU

• Enligt ett rektorsbeslut från juni 2019, har LU för avsikt att bygga

upp och etablera en DAU och UB har i uppdrag att samordna detta

och samordna arbetet med SND. 

• Tidigare under året har UB arbetat tillsammans med 

domänspecialisterna, framför allt med seminarie-arrangemang. 

• Sedan maj 2019 finns det en arbetsgrupp för forskningsdata, 

initierad av biblioteksorganisationen, som blir allt mer involverad i

DAU-arbetet. 

• Under hösten har även diskussion med övriga forskarstöd-

funktioner på LU inletts om huruvida de kan vara delaktiga i en DAU. 



Domänspecialister vid LU

• Anna Axmon - tvärvetenskapliga registerstudier

• Maggie Hellström - klimat-, miljö- och geodata

• Darren Spruce – materialvetenskap 



Nuläget – etablering av DAU vid LU

Fullföljda forskarseminarier 2019: 

– FAIR data, 5 februari

– Datahanteringsplaner, 7 maj – samarrangemang

domänspecialister och biblioteken

Planerat forskarseminarium 2020: 

– Legala aspekter på hantering av forskningsdata



Nuläget – forskningsdata vid LU

• Policy för hantering av forskningsdata inom LU är på gång

• Flera fakulteter erbjuder stöd och support i forskningsdata via sina

bibliotek

• Uppdrag för samordning av forskningsdataområdet, 

rektorsbeslut våren 2019, Monica Lassi ansvarig

Projekt för DMP

Projekt för lagring av forskningsdata

• Många forskarnätverk anordnar olika typer av “events” relaterade

till forskningsdata



Planer för framtiden – forskningsdata vid LU

• Bra och tydlig ingång till support för forskare, med 

tillhörande vägledningar och riktlinjer

• Effektiv hantering av support-ärenden

• Professionell support till forskare, via fakulteter, experter

m fl

• Nätverk för support som träffas regelbundet och delar

erfarenheter och kompetensutvecklar sig



Tack! 
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