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Vad är SUHF?

• Ett samarbetsorgan för 37 svenska universitet 
och högskolor

• Tillvaratar lärosätenas intressen utåt och verkar 
inåt i frågor där samordning behövs 

• En arena för samverkan
• Arbetar genom framställningar, 

rekommendationer och uttalanden
• Verkar internationellt genom NUS, EUA och IAU
• Har motsvarigheter i alla europeiska/världens 

länder



SUHF:s organisation - I

Högsta beslutande organ

• Förbundsförsamlingen
(2 ggr/år – rektor och förvaltningschef)

• Lärosäten medlemmar



Styrelse och presidium

• Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet 
• Stefan Bengtsson, Chalmers, vice ordförande
• Styrelse (7 rektorer, 1 förvaltningschef)
• Presidium (ordförande, vice ordförande och  generalsekreterare)

SUHF:s organisation - II



SUHF:s arbetsgrupper inom öppen vetenskap
SUHF:s grupp för samordning av Open Science/öppen vetenskap

 Samordna det strategiska arbetet med öppen vetenskap.
 Samordningsgruppen består av ordförandena för de olika SUHF-

grupper som är mest involverade i frågorna samt SUHF:s
representanter i grupper som organiseras av andra aktörer, fr.a. 
Kungliga biblioteket (KB) och Vetenskapsrådet (VR).

 Ny ordförande Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet

SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata 

 Strategiskt bevaka den nationella och internationella 
verksamhetsutvecklingen för öppna data

 Föreslå samordningsgruppen konkreta strategier och insatser 
 I dialog med relevanta aktörer främja det nationella arbetet med att 

utveckla och implementera lokala infrastrukturer för öppna data vid de 
svenska lärosätena

 Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av samordningsgruppen med 
specifika fokusfrågor som kan initieras som konkreta aktiviteter

 Vara lärosätenas motpart till VR:s arbetsgrupp för öppen data

http://www.suhf.se/arbetsgrupp/samordningsgruppen-oppen-vetenskap/nationell-arbetsgrupp-for-forskningsdata
http://www.suhf.se/arbetsgrupp/samordningsgruppen-oppen-vetenskap/nationell-arbetsgrupp-for-forskningsdata


Arbetsgruppen för forskningsdata

Uppdraget gäller för perioden 2017-12-01 – 2019-12-31

 Stefan Eriksson, KI (ordförande)

 Sabina Anderberg, Stockholms universitet

 Hanna Höie, Malmö universitet

 Maria Skoglund, Linköpings universitet 
(ersätter Petra Kanon)

 Lars Alberius, SUHF:s kansli (sekreterare)



På gång inom arbetsgruppen för forskningsdata

• Revidering av Rekommendation för 
datahanteringsplan REK 2018:1 Dnr. 0005-17,  2018-05-19

• Rekommendation för allmän forskningsdatapolicy

• Ny enkät angående arbetet med hantering av 
forskningsdata vid SUHF:s medlemslärosäten

• Delta i Vetenskapsrådets arbetsgrupp för
nationell mall för datahanteringsplan och 
digitalt DHP-verktyg

http://www.suhf.se/storage/ma/63732293e5f5480099a280fae91e8540/d33053df90bf455a9d729f0313defc1e/pdf/9B3CEF338065B5269455CD32263A8AE92CE19871/REK%202018-1%20Rekommendation%20f%c3%b6r%20datahanteringsplan.pdf


www.suhf.se
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