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Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång
till vetenskaplig information (2015)
•

Vetenskapsrådet i samarbete med Kungliga biblioteket enligt 2013 års regleringsbrev

•

Målbilden för forskningsdata: ”att all forskningsdata som, helt eller delvis, tas fram med

offentliga medel görs öppet tillgängliga så snart det är möjligt.”

•

Identifierade frågor att

lösa, bl a incitament,
infrastruktur, arkivering,

känsliga data, data från
samverkan m industrin etc

Samordningsuppdraget
“Öppen tillgång till forskningsdata”
FORSKNINGSPROPOSITION 2016

REGLERINGSBREV 2017

”Vetenskapsrådet
bör
ges
ett
nationellt samordningsansvar för
fortsatt arbete rörande öppen tillgång
till forskningsdata, dvs. data som tas
fram i ett vetenskapligt syfte”

“Vetenskapsrådet ska samordna det
nationella arbetet med att införa
öppen tillgång till forskningsdata. Vid
genomförandet av uppdraget ska
Vetenskapsrådet
samråda
med
Kungliga biblioteket, universitet och
högskolor samt Riksarkivet”
-genomfört inom tio år

Vad är öppen tillgång till forskningsdata?
I enlighet med ”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig
information” (2015):
•

Öppen tillgång: att forskningsdata, samt tillhörande metadata, finns fritt
tillgängliga via internet (dvs gratis och utan krav på samarbete), inom ramen
för gällande lagstiftning.

•

Forskningsdata: (digital) information som har samlats in för att analyseras i
vetenskapligt syfte

Varför öppen tillgång till forskningsdata?
•

Möjliggöra ny forskning och innovation

•

Främja ett transparent forskningssystem

-

Ursprungsdata behöver inte vara digitalt, men behöver
bli det för att bli ”öppet”

-

ALL data eller bara de som ligger till grund för en
publikation, dvs de data som behövs för att återskapa
publicerade vetenskapliga resultat?

- Vilken analysnivå? Rådata eller processade/bearbetade
data?

Öppen tillgång till forskningsdata måste
beakta hela datahanteringscykeln
Datahanteringsplan!
Återanvända data

Generera och samla data

Bearbeta data
Sprida och tillgängliggöra
data
Analysera data

Bevara/Arkivera
data

Adapted from data archive UK

Principer för Öppen tillgång till
forskningsdata
Findable
Accessible
Interoperable
Re-usable

För att uppnå FAIR krävs bl.a.
- Incitament
- Infrastruktur
- Kompetens/roller

FAIR: Principer för öppen tillgång till
forskningsdata
• Findable
- möjliga att hitta/identifiera, registrerade i sökbar resurs
- tillskrivna unikt ”ID-nummer”
- beskrivna med utförlig metadata
• Accessible
- data/metadata öppet tillgängliga tex via deponering i
repositorium
- restriktioner och auktoriseringsprocedurer när nödvändigt
• Interoperable
- efterlever standarder (dataformat, ontologier, osv)
- brett användbara filformat
• Re-useable
- licenser som tillåter bred återanvändning
- data/metadata uppfyller relevanta krav

Många aktiviteter/aktörer bidrar till FAIR
Exempel från nationell forskningsinfrastruktur (RI) och UoH
SUNET
SND, Tilda (SLU),
SciLifeLab Data Centre
RI

Forskningsfinansiärer

RUT
SND, Tilda (SLU)
RI

SND m fl
Internationellt:
EuDAT, Digital
Curation
Center, Science
Europe..

SKAPA
ANALYSERA
PUBLICERA
REPRODUCERA

SND
Tilda (SLU)
SciLifeLab Data Centre

”FAIR”

MONA (SCB)
RI

SUNET
m fl

RUT
SND, Tilda (SLU),
SciLifeLab Data Centre
RI

Nationella och internationella aktörer behöver samverka
SND: Svensk Nationell Datatjänst

RI: research (data) infrastructure

Arbetet med samordningsuppdraget
Samordning
•

Bidra till och facilitera en konstruktiv diskussion om datahantering och tillgängliggörande av
forskningsdata i enlighet med FAIR

•

VR ska vara policydrivande i frågor som rör Öppen tillgång till forskningsdata, t ex när det gäller
att ta fram riktlinjer och skapa incitament

•

VR:s arbete ska fokusera på hela datahanteringscykeln och innebär således dialog med aktörer
involverade i alla steg (dokumentation, lagring, tillgängliggörande osv)

•

VRs arbete utförs både nationellt och internationellt (t.ex. EOSC, Science Europe)

•

Arbetet ska ske i nära samverkan med forskningen

Styrning
•

Styrning genom utlysningstexter och bidragsvillkor inkl. rapportering (projekt/infrastrukturer),
exempelvis diskuteras införande av krav på datahanteringsplaner

•

Efterfråga planering och budget för datahantering/tillgängliggörande av data i de
kommittér/styrelser vi deltar i

Vetenskapsrådet stödjer och driver
forskningsinfrastrukturer

Enheten för
infrastrukturstöd

SNIC

SND

EOSC SCI-EU

Enheten för
registerforskning

NBIS
Etc.

RUT

Enheten för
SUNET

NÄTVERK

Enheten för kliniska studier

SWAMID

LAGRING

Nationella uppdrags-/arbetsgrupper och befintlig
”korsbefruktning” vid uppdragets början
- fler kopplingar etableras inom uppdraget
Lärosätenas infrastrukturreferensgrupp
(URFI)

SUHF
Samordningsgrupp Open Science

KB
Öppna publikationer

VR
Öppna forskningsdata
Båda OA-uppdragen

Riksarkivet
Öppna myndighetsdata (PSI)

Riksantikvarieämbetet
Styrgrupp Digisam (kulturarv)

Nationella uppdrags-/arbetsgrupper och befintlig
”korsbefruktning” vid uppdragets början
- fler kopplingar etableras inom uppdraget
Lärosätenas infrastrukturreferensgrupp
(URFI)

SUHF
Samordningsgrupp Open Science

KB
Öppna publikationer

VR
Öppna forskningsdata
Båda OA-uppdragen

Riksarkivet
Öppna myndighetsdata (PSI)

Riksantikvarieämbetet
Styrgrupp Digisam (kulturarv)

Organisation av arbetet med uppdraget
• Arbetsgrupp på Avd f forskningsinfrastruktur, samt
personal från andra avdelningar knutna till uppdraget (ex
kommunikatör)
• Styrgrupp bestående av avdelnings- och enhetschefer,
huvudsekreterare, och ämnesråds-representanter
• Extern referensgrupp (ännu ej tillsatt)

Extern referensgrupp
Syfte: Bidra till en god överblick av OA-landskapet,
hjälpa till att ”hitta rätt” i arbetet, skapa samsyn som
underlättar implementeringen av OA till forskningsdata
Representanter från/nominerade av (preliminärt):
Kungliga biblioteket
Riksarkivet
SUHF:s grupp för samordning av öppen vetenskap
SUHF:s Forum för bibliotekschefer
Forskarsamhället via KVA, SUA samt VR:s ämnesråd
Ett forum för
forskningsfinansiärer bör
också bildas, eller ingå i
referensgruppen

Koppling till nationell samordning av e-infrastruktur
”e-infrastructure commons”
Computing

SNIC
2.0

UoH
SND 2.0
”Data-RI”

Data- och
metadatahantering

Sunet
Nätverk
Lagring
Identitetshantering

Olika aspekter av e-infrastruktur och exempel på aktörer

Plan för nationell samordning av einfrastruktur
•

VR och URFI påbörjat framtagandet av en plan för en
sammanhållen nationell e-infrastruktur, inkl nätverk,
HPC och datahantering.

•

Grupp för framtagande av ToR för (internationell) panel
bildad.

Datahanteringsplan (DHP)
- exempel på samordningsaktivitet
• DHP är en nyckelkomponent i FAIR och en grundsten i god forskningssed
• Dokument som beskriver hur datamaterialet ska hanteras under
forskningsprojektet och vad som ska ske med det efteråt.
• Krävs idag av flera forskningsfinansiärer internationellt
• Flertalet mallar och online-verktyg finns internationellt
DHP på VR
• Berör flera avdelningar/enheter
• VR måste ta ställning till om/hur DHP ska tas in, bedömas och följas upp
• Samordning mellan nationella finansiärer behövs för att underlätta för
forskare.

Öppen tillgång till forskningsdata i EU
Nu default i Horizon 2020

European Open Science Cloud

Opt-out möjlig: ”As open as
possible, as closed as necessary”

https://ec.europa.eu/research/press/2016/pdf/opendat
a-infographic_072016.pdf

”Realising the EOSC”, EC High-level expert group on EOSC

EOSC – European Open Science Cloud
Bakgrund
• 90% av all data i världen har skapats de senaste 2 åren
• Forskningen bedöms vara i ett paradigmskifte
• 50% av av forskningsdatan bedöms vara ickereproducerbart
• Europa är världens största producent av vetenskaplig
data men saknar infrastruktur
Syfte och mål
• Öppna upp forskningsdata
• Ta bort tekniska, juridiska och mänskliga hinder för
återanvändning av forskningsdata
• Skapa verktyg genom att utveckla tjänster, system
och dataflöden
• Fungera över ämnesmässiga, sociala och kulturella
gränser

EOSC-deklarationen
 Regeringen stöttar visionen av EOSC
 De som stöttar tar fram en färdplan för styrning, arkitektur och
finansiering av EOSC
 Färdplanen ska vara klar slutet av 2017 (december)
 Interim styrgrupp på plats tidigt 2018

Tack för uppmärksamheten!

