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I oktober beslutas 
riktlinjerna och i 
november dras 
riktlinjer tillbaka.

Policy beslutas av 
styrelsen

Rekommendation 
gällande sekretessavtal. 

RiktlinjerUppdrag Internremiss *2
Kollegialt möte &
Referensgrupp

Samarbete kring
forskningssamverkan

Tidslinje



Kollegialt möte

• Dekanerna bjöd in till ett kollegialt möte.
• Bra uppslutning av forskare till mötet. 
• DAU var med för att lyssna och svara på frågor.
• Rektor deltog i mötet.

Resulterade i två åtgärder:
1. Forskarna tog gemensamt fram ett stycke om ansvarsfördelning kring tillgängliggörande.
2. En referensgrupp med forskare skapades. 



Forskargruppens tillägg i riktlinjerna

Ansvarsfördelning kring tillgängliggörande
Den eller de personer som operativt bedriver forskning med samtliga typer av 
forskningsdata avgör hur data ska få tillgängliggöras. Forskaren avgör om, när 
och hur forskningsdata kan göras tillgänglig eller ej. Det innebär 
att forskaren ansvarar för att forskningsdata görs tillgängligt på ett 
lämpligt sätt inom ramen för så öppet som möjligt, så begränsat 
som nödvändigt. Forskare, med stöd av lärosätets Data Access Unit (DAU), 
ansvarar även för att följa gällande regelverk för myndigheter rörande forskning som 
finansieras med offentliga medel samt eventuella finansiärers krav.
I de fall där fler än en forskare operativt bedriver forskning avgör det operativa teamet 
om, när och hur forskningsdata kan göras tillgängligt enligt ovan i dokumenterat 
samråd.



Referensgrupp med forskare

• Dekanerna skickade förfrågan till Prefekterna.
• Tre forskare från två olika forskningsämnen 

var intresserade.
• Inbjudna till alla möten, men förväntas delta i 

två möten per termin.
• Deltar i diskussioner om vad DAU ska 

prioritera.
• Bidrar till bearbetningar i Riktlinjerna.

• Extra aktiva i frågor som rör 
forskningssamverkan.

• Tagit initiativ till möte med jurist om 
lärarundantaget och sekretessavtal.

• Varit med och tagit fram 
rekommendation för ändrade rutiner 
vid sekretessavtal.



Framgångar
Ökad förståelse för varandra.
Ökad acceptans bland forskare som vi kommer i kontakt med. 
Förhoppning om beslutade riktlinjer före årets slut!

Utmaningar
Riktlinjerna har tagit tid!
Inte haft tid till uppsökande verksamhet eller workshop.
Få forskningsämnen representerade i referensgruppen.


	Bildnummer 1
	Tidslinje
	Kollegialt möte
	Forskargruppens tillägg i riktlinjerna
	Referensgrupp med forskare
	Framgångar

