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Presentatör
Presentationsanteckningar
I detta passet kommer vi att fokusera på funktioner som behövs på lärosätet för att kunna ha en fungerande organisation som stödjer delar av OAIS-modellen. De punkter vi tar upp här är bara lite "skrap på ytan" och vi träffas gärna och pratar vidare om dessa när/om ni som DAU vill det. Det vi här riktar in oss på är dels det som forskare brukar fråga om, sådant som en del av er nämnt, men även sådant som kan vara bra för att kunna nå ut och därigenom få in data som sedan delas...Givetvis så är det så att en del av er har mycket av detta på plats och några har kommit längre än andra. En tanke med detta nätverk är ju att dela erfarenheter, dokument, kunskaper osv... SND 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/
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Stöd till forskare

• Stöd i DHP-relaterade frågor: från 
projektplanering till tillgängliggörande

• Datahanteringsstöd under alla faser: råd och tips
• Stöd med DORIS
• Stöd om lagringsfrågor
• Stöd i frågor relaterade till juridik, 

tillgängliggörande av data och licenser

Hos SND: Websida, DAU-handbok, checklista och andra 
dokument, FDR...

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dessa punkter måste inte ligga hos DAU, men de bör ju finnas någonstans dit DAU kan pekaDHP: Stöd i frågor som rör DHP från idéstadie och framåt till datapublicering vid projektslut. �Stöd hos SND: Websida, DAU-handbok, Checklista och andra dokument, FDR:erDatahanteringsstöd: råd om hantering av data under alla projektets skeden: under planering, insamling, bearbetning, samt innan överlämning av data för publicering via SND eller annan tjänst. �Exempel på stödområden kan vara: �- bra filformat�- dokumentation av data under projektet, �- var lagrar man data under projektet och efter projektet då data publiceras, m.m. �Stöd hos SND: Websida, DAU-handbok, Checklista, FDRStöd i DORIS: Forskare kan behöva stöd med vad man ska skriva i formuläret och vad man ska tänka på när det gäller bifogad dokumentation och data. Frågor att ställa sig: Vad är tillräckligt? För vem?  �Stöd hos SND: DAU-handbok, DORIS's hjälptexter/video, FDR Stöd i lagringsfrågor: DAU kan ge råd i t.ex. frågor om lagringslösningar. Dels gällande t.ex. känsliga data men även för större filmängder, m.m.  �DAU kan få hjälp av olika aktörer inom nätverket: SND,  olika nätverk (lokal IT, DAU), m.m. Juridiskt stöd: känsliga data? pseudonymisering/anonymisering? Hur tillgängliggöra? Val av licens. Vad gäller för tillgängliggörandet av data. Avtal med samarbetspartners. Andra juridikfrågor, m.m.  �DAU, SND-jurist, lokala jurister, lite infor finns på web/handbok 
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Outreach & medvetandegörande insatser

Till:
• Studenter (master/doktorander)

• I början av utbildningen (DMP, lagar (dataskyddsförordningen, offentlighetsprincipen m.m.))
• Inför skrivandet (uppsats, avhandling, artiklar)

• Forskare
• Vid ansökan
• Vid tilldelning av forskningsbidrag
• Mot slutet av projekttid
• När som då de behöver hjälp...
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Outreach & medvetandegörande insatser

• Kommunikationsplan
• Lokal DAU-sida med information
• Introduktionsdagar för doktorander
• Utbildningsinsatser
• Uppsökande verksamhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunikationsplan: Att ta fram en plan för hur och med vilka aktörer DAU ska kommunicera med. Både på och utanför lärosätet. DAU-sida med information: Beskriv vad DAU:ens funktion är, dess personal, kontaktvägar, datahanteringsguider, resurslänkar, m.m. �Webresurser: Vid behov upprätta, samla och sammanställa stödfunktioner och material till forskare via webportal på lärosätet. https://snd.gu.se/sv/om-oss/snd-n%C3%A4tverketIntroduktionsdagar för doktorander: Ett antal DAU bidrar till doktorandintroduktioner med presentationer om datapublicering, open science, DAU:ens tjänster, och andrarelevant ämnen. Utbildningsinsatser: Håll koll på, ev. arrangera men även informera om kurser, webinarier och övriga utbildningar inom datahanterng, datapublicering, Open Science, m.m.�Finns mycket online eller IRL. T.ex. ICPSR summer school, Digital humanities Oxford Summer school, utbildningar arrangerade av CESSDA,/ARIADNEplus m.fl. Går ju även att anordnas utbildningar på begäran av institution/fakultet eller på eget initiativ. Även SND kan hålla vissa passUppsökande verksamhet: Aktivt kontakta pågående forskningsprojekt, sådana som precis erhållit anslag, men även de som nyligen avslutats för samtal kring forskningsdatahantering, strategier, policy, lagar/regler, lagring både under och efter projekttid, filformat, tillgängligörande osv. Dvs. hela processen. 
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Intern kompetensutveckling

• Borås-kurs
• BAS-online
• Webresurser
• SND Workshops
• Nätverksträffar
• Juridik (dataskyddsförordningen, Arkivlagen m.m.)
• IT (Lagring, Filformat m.m.) 

https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här pratar vi om vad man inom en DAU kan tänkas vara intresserad av (enligt oss på SND baserat på vår erfarenhet): Borås-kurs, SND-workshops, ICPSR summer school, Digital humanities Oxford Summer school, utbildningar arrangerade av CESSDA,/ARIADNEplus m.fl.Webresurser hos t.ex. SND/CESSDA/ARIADNEplus/Parthenos m.fl.Nätverksträffar, RDA…Dataskyddsförordningen, FAIR, OA, Filformat. https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/bas-online https://digital.humanities.ox.ac.uk/digital-humanities-oxford-summer-schoolhttps://www.icpsr.umich.edu/web/pages/sumprog/https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guidehttps://training.ariadne-infrastructure.eu/ PARTHENOS Guidelines to FAIRify data management and make data reusable: https://zenodo.org/record/3368858#.YjA4898o8uU 

https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning
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SNDs utbildningsinsatser

• Uppstart för de nya utbildningssamordnarna
• Kartläggning existerande information/kurser
• Kartläggning önskemål
• Initiera kontakt/samarbeten
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Förslag: två digitala utbildningsportaler

“DAU-handboken 2.0”
⇒ en gemensam ingång för DAU:er

”researchdata.se/utbildning”
⇒ ingångar för forskare och studenter

Portaler för utbildningsmaterial:
• metadata: vad? för vem? lärandemål? nivå? 

format? tillgänglighet? osv.Bild: Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

https://unsplash.com/@wocintechchat?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/web-portal?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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SNDs utbildningsinsatser

Karin Westin Tikkanen David Rayner (deltid)

Utbildningssamordnarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
”Karin är lingvist och språkforskare med fokus på klassiska språk (hon har bl.a. arbetat med historisk och jämförande språkforskning). Hon är också aktiv som föreläsare och journalist . David är fysiker och klimatforskare och under senaste tiden varit mycket involverade i utbildningsplannering och undervisning inom geovetekskapliga programmet. Han har arbetet några år på SND som "in-house consultant" angående klimat, miljlö och geodata frågor.
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Kontakta oss!

• Förslag? Åsikter? Frågor?
• Har du resurser som borde vara 

med?

 Hör av dig!

utbildning@snd.gu.se

Bild: Onlineprinters on Unsplash

https://unsplash.com/@onlineprinters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/email?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Tekniska lösningar

• Samarbete måste ske mellan olika intressenter inom lärosätet, t.ex. DAU, 
IT, arkivarier, jurister, för att inte missa viktiga aspekter

• DAU ska komma med use cases och behov till den lokala IT-
organisationen för att beskriva hur det ska fungera. 

• Det behövs dialog mellan DAU och IT för att få rätt funktioner och rutiner
på plats

Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt att it-lösingar anpassas efter verksamheten. Integrering med befintliga system.Anpassade gränssnitt och flöden som passar personerna som ska jobba med den.Utgå från OAIS, kolla på certifieringskraven som guideline
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Lagringslösningar

• SND CARE
• Lagring hos SND, uppladdning via DORIS
• TDR certifiering
• Ej känsliga data
• Kostnad från 2023

• Sunet StaaS + Sunet Drive
• Integration med DORIS

• Lokal lagring hos lärosätet
• Koppling/integration med lokala system (ex. CRIS, e-arkiv) och processer
• API-koppling mot DORIS

• Zenodo, Figshare, Dataverse
• Viktigt att tänka på FAIR, granskning, metadatakvalitet, långtidsperspektivet och arkivering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fler olika lagring/publiceringslösningar finns och fler kommer med stor sannolikhet skapas.Viktigt att känna till vad som behöver läggas var beroende på lokal policy och krav från samarbetspartners och finansiärer.Zenodo och liknande lösningar kommer vara en viktig lösning för snabb publicering. Går "styra upp" med en översikt igenom att skapa ett comminity som t.ex. https://zenodo.org/communities/chalmers_universityhttps://zenodo.org/communities/stockholmuniversitylibraryDessa kan skördas till t.ex. nationell forskningsdataportal men även till lokalt arkiv
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Mentimeter

www.menti.com
Kod: 6560 4627

Presentatör
Presentationsanteckningar
Och här kommer en mentimeterfråga som handlar om vanligaste dataformaten på era lärosäten...Vilka dataformat är vanligast på ditt lärosäte?NumeriskaTextStillbildGeospatialaAudioVideo

https://menti.com
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Ämnesspecifika portaler/repositorier

• Vissa forskningsområden har väletablerade infrastrukturer för publicering 
av forskningsdata

• Publicering av kopior på andra ställen bör undvikas
• Plan för hur arkivering/långtidslagring behövs
• Viktigt med samordning kring metadata, identifierare mm för FAIR-krav och 

skördning

DOI-Prefix hos SND: https://snd.gu.se/sv/beskriv-och-dela-data/piddoi-tjanst

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vissa universitet har ämnesspecifika portaler, dessa är viktiga för att att fylla väldigt specifika krav för både metadata och behandling av data.SND kan ge stöd I form av samarbete för att förbättra metadatan, skördning och DOI-prefix

https://snd.gu.se/sv/beskriv-och-dela-data/piddoi-tjanst
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Säkerhetsklassning

• Olika nivåer av säkerhetsklassning för olika typer av data
• Viktigt att användarna är medvetna om vad som gäller för den valda typen 

av klassning som används
• "Klass 3" hos en organisation är inte nödvändigtvis samma i en annan
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Förmedling av forskningsdata

• Förfrågningar via forskningsdatakatalogen i DORIS
• Tekniskt stöd

• Säkerhetsklassning styr – krypterad överföring viktig

• Övriga betänkligheter där direkt tillgång ej är lämplig
• Dataset med väldigt stort antal filer
• Extremt stora filer
• Kan exempelvis föras över med SFTP
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Allokering av arbetsytor under projekttid

• Fånga in forskare i central lagringslösning tidigt
• Hur ska finansiering lösas?

• Separation av lagringsyta för forskning och för publicering
• Separation av ansvar mellan forskare och lärosäte
• Långtidsperspektiv – inte kopplat till forskarens projektfinansiering / anställning
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Långtidslagring/arkivering

• Långtidslagring är inte alltid samma som arkivering
• Integration av lagringslösning med e-arkiv?
• Automatisering av processer - bevarande av publicerad forskningsdata
• Möjlighet till arkivmetadata från DORIS

• Vid upphandling säkerställa att e-arkivsystem kan hantera även
forskningsdata
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Granskning

• DORIS (SND:s dataorganiserings- och informationssystem)

• Kontroll och komplettering av metadata

• Granska datafiler

• Säkerhetsklassning
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Mentimeter

www.menti.com
Kod: 6560 4627

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här kommer nu en mentimeterfråga om hur stor andel av ert lärosätes forskningsdata som ni tror kan tillgängliggöras öppet. Hur stor andel av forskningsdata på ditt lärosäte kan tillgängliggöras öppet?0-25%25-49%50-74%75-100%

https://menti.com
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Datahantering, kurering och förmedling

• Kontroll av data, format, datadokumentation

• Kunna hantera data enligt OAIS

• Kunna hantera begäran om utlämning
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Kontroll av data, format, datadokumentation

• Icke proprietära format

• Beständiga format

• Rutiner för att hålla format aktuella

• Datadokumentation, tex kodbok, readme-fil

BAS Online: https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/bas-online

DAU-handboken: https://dhb.snd.gu.se/wiki/DAU-handboken

https://snd.gu.se/sv/hantera-data/utbildning/bas-online
https://dhb.snd.gu.se/wiki/DAU-handboken
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Förfrågan om data

• Rutiner för utlämnande av känsliga data

• Hur lämnas data ut på ett säkert sätt till rätt person?

"Vägledning för utlämnande av forskningsdata med personuppgifter"
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Arkivarbete

• Lägga till arkivmetadata

• Gallring

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Gallring

• Vad gäller!?

• RA-FS och lokala föreskrifter

• Upprätta rutiner

• OM gallring sker avpubliceras posten i DORIS/forskningsdatakatalogen
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SND Community på ZENODO

Presentatör
Presentationsanteckningar
https://zenodo.org/communities/snd
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Här ligger även SNDs årsrapporter…
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Mentimeter

www.menti.com
Kod: 6560 4627

Presentatör
Presentationsanteckningar
Med tanke på nätverksträffen den 26/27 april så hade vi tänkt ha workshops på eftermiddagen den 27 april och undrar då vad ni skulle vilja att vi tar upp...Vad ser ni som värdefullt att diskutera på workshopen på eftermiddagen den 27 april?Granskning av katalogpostSND för nytillkommna – kort intro och genomgång av DORIS, DAU-handboken m.m.Granskning av datafiler 

http://www.ment.com/
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Tack

www.snd.gu.se
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