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Förstudie genomförd 2016-17

På uppdrag av dekanus för forskning
(styrelsen för forskning)

Genomfördes hösten 2016

Målet och syftet:

• hur ser hanteringen av forskningsdata ut idag

• vilka stöd kring hanteringen av forskningsdata behövs

• hur förbättrar vi hanteringen av  forskningsdata 
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Interna stöddokument
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Åtgärdsplan med anledning av de granskningar som 
gjorts av KI i samband med Macchiarini-skandalen



Topp fem – stöd som efterfrågas

• Arkivering

• Datalagring

• Dela data utanför KI
(med samarbetspartners)

• Data-kurering

• Open Access och
Forskningsdokumentation
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Rekommendation
– en sammanhållen organisation
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(RDO)
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Huvudaktiviteter i projektet 2018
 Inrätta RDO

Samordning och projektledning, ta fram förvaltningsplan och organisation, skapa hemsida och 
funktionsmailadress www.ki.se/rdo

 Forskningsdokumentation / hantering av forskningsdata
Se över befintliga riktlinjer, Revidera handboken, Se över webbutbildningen, Anpassa information och 
utbildning till GDPR, Följ upp utveckling av lagringsalternativ

 Förbered obligatorisk elektronisk forskningsdokumentation
Ta fram webbdemos för KI ELN, Ta fram kravspecifikation för vad som behövs om man inte 
använder KI ELN

 Datahanteringsplaner (DMP)
Utveckla forskarstöd och rekommendationer för DMP, Se över behov och möjlighet till KI-gemensam 
mall

 Svensk Nationell Datatjänst (SND) – Data Access Unit (DAU)
Sätt upp interna processer och arbetsgrupp, Utveckla och inrätta en DAU (Data Access Unit) på KI

 Tillgängliggörande av forskningsdata
Ta fram rekommendationer till riktlinjer för tillgängliggörande och tillgång till data, Se över hantering 
av ”data access requests”, Ta fram informationspaket för forskningsfinansieringsansökningar
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Läget nu
Projektavslut 2018:

 Utveckla RDO hemsida/webbplats (https://ki.se/rdo )
 Underlag I arbetet kring riktlinjer & policies
 Utredning dathanteringsplaner (DHP)
 Förslag drift & förvaltning
 Presentationer & workshops
 Arbetet inom SND
 Terminologi

 Samarbete KIB – KI arkivarier
 SND Domänspecialister (DoSP)
 Referensgrupper epidemiologi + klinisk forskning
 KI SNIC-coordinator på plats nov 2018
 SciLifeLab
 Core-faciliteter
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Research 
Data 

Management

Research Data  
Management website

E-learning course
(PingPong/Canvas)

KIB website

GDPR website

Archive websiteIT website

Handbook (PDF)

Researchers 
web portal



Framöver

Planerat för 2019:

 Uppstart Internat 2 dagar januari 2019
(kompetens & roller, uppdrag, aktiviteter, processer, planera för
uppföljning & utvärdering, samrbetsverktyg – utmaningar & möjligheter)

 Värdar för Borås/SND uppdragsutbildning I Stockholm
 Lagring
 Tillgängliggörande
 Arkivering
 Metadata (I ett bredare perspektiv)
 Styrdokument, riktlinjer etc. – tidplan
 Vidareutveckla RDO webbsida
 Planera/skissa på ärendehantering

5 December, 2018 9


	Research Data Office (RDO) �- ett KI-projekt under 2018��SND nätverksträff, SLU
	Förstudie genomförd 2016-17
	Interna stöddokument
	Topp fem – stöd som efterfrågas
	Rekommendation�– en sammanhållen organisation
	Huvudaktiviteter i projektet 2018
	Läget nu
	Slide Number 8
	Framöver

