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     2021-02-19 
     Minnesanteckningar 
 
 
 
 
 

EOSC Referensgrupp SUHF 
Minnesanteckningar från arbetsmöte 
 
Dag: Fredag den 19 februari 2021 
Tid: 13:00 – 14:00 
Plats: Zoom 
Närvarande: Sabina Anderberg, Stockholms universitet (sekreterare); Per Dannetun, 
Linköpings universitet; Kristina Edström, Uppsala universitet; Koraljka Golub, 
Linnéuniversitetet; Sverker Holmgren, Chalmers; Hans Karlsson, Uppsala universitet;  
Patrik Magnusson, Karolinska Institutet, Gustav Nilsonne, Karolinska institutet; Stacey 
Ristinmaa Sörensen, Lunds universitet; Wilhelm Widmark, Stockholms universitet 
(ordförande). 
 

 

1. Ordförande förklarade mötet öppnat  
    Ordförande hälsar alla välkomna till mötet.  
 

2. Uppföljning EOSC seminarium 
Feedback har varit positiv från deltagare på seminariet. Många av deltagarna 
återkopplade att de hade fått en tydligare bild av vad EOSC är och att några av 
de deltagande lärosätena funderar på medlemskap. 
Det finns fortfarande en viss otydlighet kring den nationella samordningen i 
frågor relaterat till EOSC. Vetenskapsrådet som nationell ”point of entry” för 
EOSC behöver förtydliga hur de kommer att arbeta vidare inom EOSC och hur 
lärosätena kommer att inkluderas i arbetet. Mycket viktigt att Sverige som 
nation är aktiv och engagerad samt representerad i det internationella EOSC 
arbetet. 
Lärosätena behöver samordna sig och ha en mer aktiv roll i EOSC arbetet både 
på nationell och internationell nivå. 
 

3. Seminarium Forskningsdata – vem äger det? 
SUHF, VR och SULF anordnar ett seminarium den 27/4 om äganderätten till 
forskningsdata. Inbjudan kommer att skickas ut via registrator till lärosätenas 
universitetsledningar. 
 

4. Uppdrag ”Handlingsplan för lärosätena” 
SUHF har sammanställt en färdplan för öppen vetenskap. Fokus i färdplanen är 
forskningsdata och publikationer inom öppen vetenskap och den innehåller åtta 
rekommendationer riktade till lärosätesledningarna. Färdplanen kommer upp 
för beslut på SUHF:s Förbundsamlings möte den 8/3.  
EOSC referensgrupp föreslår att SUHF:s samordningsgrupp för Open Science 
lämnar ett uppdrag till SUHF:s arbetsgrupp för forskningsdata. De får 
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tillsammans med representanter från referensgruppen i uppdrag att sätta 
samman en handlingsplan för lärosätena baserat på de åtta 
rekommendationerna i färdplanen. Handlingsplanen ska främja lärosätenas 
arbete med att utveckla stöd och tjänster för lokal infrastruktur för 
forskningsdatahantering och EOSC. Rekommendation att även Vetenskapsrådet 
ingår i arbetsgruppen för uppdraget. 
 

5. SUHF årliga enkät om forskningsdatahantering 
Information om att Nationella arbetsgruppen för forskningsdata kommer att 
skicka ut den årliga enkäten med övergripande frågor till lärosätena om 
forskningsdatahantering. I år kommer även ett antal frågor om EOSC att läggas 
till i enkäten. 
 

6. Forskningsdataenkät från Vetenskapsrådet 
Kort diskussion om VR:s enkäter om forskningsdatahantering och stöd för 
forskningsdatahantering som har gått ut till lärosätena via representanter i den 
nationelle arbetsgruppen för datahanteringsplan och via SND kontoret. En del 
frågetecken kring kanal för utskick, formuleringar av frågor och svar samt syftet 
med enkäterna. 
 

7. Kontakt för EOSC frågor vid lärosätena 
SUHF Arbetsgrupp för forskningsdata får i uppgift att lämna förslag på lämplig 
ingång för kontaktfunktion vid respektive lärosäte för att möjliggöra spridning 
och inhämtande av kommentarer kopplat till EOSC frågor. 

 

8. Nästa möte 
    Ordförande kallar till nytt möte efter att EOSC Association har haft arbetsmöte v. 8 

angående EOSC Association - Consultation on EOSC Advisory Groups.  
Viktigt att Sverige finns representerade i arbetsgrupperna. Nytt datumförslag på möte 
under v. 9 via Doodle. 

 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för mötet. 
 
 
Minnesanteckningar  
Sabina Anderberg 


