
|   Chalmers tekniska högskola - Göteborgs universitet - Karolinska Institutet - Kungliga Tekniska högskolan - Lunds universitet - Stockholms universitet - Sveriges lantbruksuniversitet - Umeå universitet - Uppsala universitet

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige Licens.

SND: sedan senast och på gång

Max Petzold, Johan Fihn Marberg, Elisabeth Strandhagen

2020-10-19

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/


Rapport från IT-forum

• 70 anmälda från 27 olika organisationer

• Avhandlade ämnen:
• Varför ett IT-forum och vad vill vi göra med det?

• SND:s organisation, IT-infrastruktur och tjänster, samt planerad utveckling

• Information om ATI-projektet Referensarkitektur för IT-forskningsstöd



API-utveckling med SUNET

• API för publicering av data liggande på en separat lagringsyta
• Enbart överföring av metadata om filer på lagringsytan till DORIS

• Hanterar filrättigheter (publicerade filer -> readonly)

• Skapar länkar för direktnedladdning vid open access

• Är färdigutvecklat och testas nu internt. Extern testning inom kort.

• Lansering i andra halvan av november



Integration med DiVA

• Forskare kommer i DORIS att kunna välja ut publikationer i DiVA för 

länkning till publikationen från forskningsdatakatalogen

• Länkning till forskningsdatakatalogen hos SND från publikationer i DiVA

kräver utveckling hos DiVA

• Lansering i november



IT-möten med nätverksmedlemmarna

• Enskilda möten för IT-frågor

• Deltagande från IT på SND och IT hos nätverksmedlemmen



Arrangemang - webbinarier

• Persistenta identifierare (PID) – 24/11

• Hantering, granskning och utlämnade av forskningsdata med 

personuppgifter – dec-jan

• DORIS-dropin: 10/11 och 8/12

• DoSp-dropin: 2/12

• Granskningswebbinarier: 

flera på gång (t ex bilddata, data med personuppgifter)



SND-samarbete

• Juristsamarbetet

• Arkivariesamarbetet

• DataCite-medlemskap, DOI-prefix för varje nätverksmedlem

• Certifiering 
• av ”SND-kontoret”. ”SND CARE” – SND CentrAl Repository.

• av ”nätverksmedlemmar”, varje organisation för sig. Certifieringspilot.



DAU roadmap/kartläggning

Nya dokument på Basecamp:

• Roadmap för DAU, ny version

• Karta för DAU-etablering – baserad på 

DAU roadmap men utan tidsperspektiv
• Dokument

• Affisch

• Kartläggning av DAU-aktiviteter på lärosätet

Planerad uppföljning:

• Kartläggning av DAU-aktiviteter i SND-nätverket



Utbildning mm

• Fjärde forskningsdatakursen vid HS Borås på gång, möjligt att anmäla sig

• BAS online uppdateras

• IASSIST 2020 blev IASSIST 2021; 30 juni – 2 juli i Göteborg



Konsortium och nätverk

• Samverkansavtalen – förenklar arbetet i SND2, 10 avtal redan signerade

• Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ny i SND-nätverket – välkomna!

• Ansökans väg genom fas1-3: Underlag, diskussion, 

konsolidering/avstämning

• Stämman 2/11 tema ansökan och ett starkt konsortium inför 2023-2027

• Styrgruppen – verksamhetsplan och ansökan


