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SND-arbetet

• Domäner och domänspecialister
• Varje medlem ska ha 1 FTE som domänspecialist i konsortiet vilket innebär 1-4 personer per FTE
• Alla konsortiemedlemmarna har nu minst en domänspecialist

• På gång: förtydliga rollen
• Dosp-koordinator (50%) för samordning, 
• Diskussion kring befintliga och nya domäner

• Domänspecialisterna presenteras inom kort på SND;s hemsida

• Aktuellt: workshop-koncept DMP



SND-arbetet

• Internationella projekt
• ARIADNE+ 
• SSHOC
• EOSC Nordic
• GUIDE

• Lagringslösningen för forskningsdata
• Förslag till avtal med lärosätena klart
• Första nod hos PTS
• Avstämning med DI



Dataflödespilot

Systemtest vid några lärosäten
Syfte: Test av arbetsflödet för forskningsmaterial i DAU / lagring / SND

• Forskarens beskrivning och uppladdning av data i webbformuläret
• DAU:ens granskning av data och metadata
• DAU:ens återkoppling till forskaren
• Publicering av data i forskningsdatakatalogen
• Lagring av data med DOI



• SND bidrar med:
• DAU-handbok och uppdaterad kravbeskrivning
• Tillfällig lagringsyta hos SNIC
• Presentationsmaterial för DAU inför möte med forskare
• Manual för Mitt SND
• Stöd på plats

• Återkoppling:
• Från forskare om formuläret 
• Från DAU om ppt, manual och DAU-handboken
• Från DAU om arbetsgången generellt

Dataflödespilot



DAU-handboken dhb.snd.gu.se



• Uppstart våren 2018
• Övergripande mål: att bredda SND:s tjänster mot fler ämnesområden. 

• Anpassningar efter
• DataCite´s krav 
• Metadatastandarder: DDI, META-SHARE, CMD, INSPIRE (ISO19115), Dublin Core…
• CLARIN, CESSDA, ARIADNE/ARIADNEplus….

Ämnesanpassning av formuläret



• Ämnesprofiler
• Arkeologi och historia (nästan klar)
• Medicin och hälsovetenskap
• Miljö-, klimat- och geovetenskaper
• Samhällsvetenskap
• Språkresurser

• Allmän profil

Ämnesanpassning

www.snd.gu.se



Exempel på skillnader
Samhällsvetenskap Miljö-, klimat- och geovetenskaper



Dataflödespilot

Fortsättning till hösten: 

• Utvärdering av vårens arbete
• Piloten fortsätter med ytterligare 4 lärosäten
• Kan mer ses som DAU-uppstart med SND-stöd



Forskningsdatakursen HS Borås/SND

• Ny omgång i höst, Borås
• Kursstart: 22 oktober
• Träff 1: 12-13 november
• Träff 2: 4-5 december
• Träff 3: 14-15 januari
• Träff 4: 5-6 februari
• Kursslut: 28 februari



Annat…

• DAU-råd
• Upplägg nätverksträffarna – parallella sessioner?
• Nästa nätverksträff: var, när
• Höstens träffar – andra halvan september, första halvan december

• DMP workshops vid några lärosäten



Nytt från nätverket

• Sammanfattning av dagen
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