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Kopia till
- Förvaltningschefen
- sammantrade@rektor.lu.se

Remiss: Lunds universitets policy för forskningsdata
Härmed ges ni möjlighet att yttra er över bifogat förslag till Lunds universitets
policy för forskningsdata.
Bakgrund
Utifrån ökade krav på öppna data och behov av god hantering av forskningsdata
tillsatte Forskningsnämnden i september 2016 en arbetsgrupp för forskningsdata,
som fick i uppdrag att bl.a. ta fram ett förslag till policy för forskningsdata.
Arbetsgruppen leddes av Jette Guldborg Petersen, (Universitetsbibliotekarie UB),
med Monica Lassi, (bibliotekarie, UB) som sekreterare. Gruppen bestod i övrigt av
Darren Spruce (IT-chef, MAX IV), Jonas Björk (professor, Medicinska fakulteten),
Jonas Lindemann, (Föreståndare, LUNARC), Jutta Holst (forskare, ICOS Sweden),
Karolina Widell (Projektledare, Forskningsservice samt LUCRIS-förvaltningen),
Marianne Gullberg (professor, Språk- och Litteraturcentrum (SOL),
Humanistlaboratoriet, HT-fakulteterna), Mauno Vihinen (professor, Medicinska
fakulteten), och Åsa Berglund (sektionschef, Sektionen Juridik och
dokumenthantering).
Om utarbetandet av policyförslaget
Arbetet började med insamling och analys av ett 20-tal policyer från flera länder,
främst engelskspråkiga. Ett detaljerat policyförslag presenterades för
Forskningsnämnden i april 2017, varefter en samrådsprocess tog vid (maj-okt
2017), då fakulteter och andra verksamheter besöktes för att diskutera
policyförslaget. I november 2017 gick arbetsgruppen igenom synpunkterna från
samrådsprocessen och reviderade policyförslaget. Detta överlämnades till
Forskningsnämnden 12 februari 2018.
Om policyns innehåll och form
Policyn är tänkt att kompletteras med guider för god forskningsdatahantering
inriktade på olika typer av forskningsdata, situationer och ämnesområden.
Exempelvis kräver forskningsdata som innehåller personuppgifter att kräva
särskild hantering utifrån kommande svensk lagstiftning till följd av EU:s GDPR
(General Data Protection Regulation).
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På grund av den snabba utvecklingen inom öppen vetenskap, nationellt och
internationellt, så kommer policyn sannolikt att behöva uppdateras relativt
frekvent; första gången förslagsvis 18 månader efter införandet.
Remiss- och beslutsprocess
En utifrån remissvaren uppdaterad policy kommer att presenteras för
Forskningsnämnden 2018-10-08.
Beslut förväntas fattas av rektor under hösten 2018.
Frågor
1) Kan ni ställa er bakom de allmänna principer som policyn bygger på
(avsnitt 3, inklusive FAIR-principerna och öppen tillgång till
forskningsdata)? Motivera gärna svaret.
2) Hur ser ni på att policyn beslutas gälla under så kort period som 18
månader, för att ge möjlighet till uppdatering för att hålla jämn takt med
den snabba utvecklingen på området?
Skriftligt yttrande över förslaget skickas senast fredag 2018-09-21 till Monica
Lassi på mejladress monica.lassi@ub.lu.se (övriga kontaktuppgifter, se sidfot)
Avser ni inte att yttra er är jag tacksam för besked om detta snarast (meddelas till
Monica Lassi).
Frågor kring förslaget kan ställas till Monica Lassi.

Med vänlig hälsning
Stacey Sörensen

