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• Första databasen med DNA-sekvenser 1980
• European Bioinformatics Institute 1995
• Spegling av sekvensdatabaser EU – USA – Japan
• EBI har idag 300 PB över hela life science-fältet
• Datadelning är en global drivkraft för life science
• FAIR som begrepp kommer från life science
• Reproducerbarhet och transparens

Datadelning inom life science



COVID-19-dataportalen

https://covid19dataportal.se

19,000+ besökare
95,000+ sidvisningar

1200+ publikationer
170+ projekt med svensk finansiering
20 ”data highlights” – nyheter med datafokus

Access till
530,894 virussekvenser
14,151 sekvenser från värdorganismer
10,000+ dataset för proteiner, bilddata, etc. 

(2021-04-27)

Del av Europeiskt nätverk, koordinerat av EMBL-EBI
https://covid19dataportal.org

Sverige första nationella noden (3:e juni 2020)



Nationell COVID-19 dataportal

Datatyper
Tjänster
Datavisualisering
Nyheter med datafokus
Svenska COVID-19-projekt
Svenska publikationer 
Svenska studier med öppna data

ForskarePlattformar
Hälsovård Data-driven forskning Industri och 

innovation



COVID-19-dataportalen

Biobanker och provsamlingar
Svenska studier med öppna data



COVID-19-dataportalen

Publikationer med svenskt deltagande
(2021-01-29: N=1,254)

Publikationsdatabas och rapporteringsverktyg
Open source: https://github.com/pekrau/Publications



Testdata

Virushalt i avloppsvatten

Antikroppstestning 



Nationella portaler bygger på öppen källkod från Sverige

https://github.com/ScilifelabDataCentre/covid-portal



• Snabb svensk respons på Europakommissionens initiativ 

• Snabbt, tydligt uppdrag för nationell koordinering

• Existerande nationell infrastruktur med naturlig roll och tillgängliga resurser 
och kompetens

• Välorganiserade forskningsprogram med uttalade villkor för öppna data 
och datahantering

• Finansiering

Varför var Sverige först?



Utmaningar och möjligheter?
Praktiska frågor



Meta-data och standarder



Internationell samverkan



- Infrastruktur, t.ex. federerade system för lagring och beräkning
- Stödfunktioner och system för accesskontroll
- Nationell samordning
- Bioetik, t.ex. samtyckeshantering
- Longitudinella studier

Delning av känsliga data

Uppsala biobank Expressen 2021-04-25

Forskning

Juridik IT-säkerhet

Bioetik



Resurser och tjänster som stödjer samverkan

https://www.natureindex.com/country-outputs/collaboration-graph

Forskningen bedrivs i global samverkan

Stark nationell samverkan inom landet

...men behov finns för nationell samordning,
och system för forskare vid sina lärosäten 
som möjliggör interaktioner med andra

Långa processer för att dela data även 
mellan lärosätena

Lagring



Datadelning kräver resurser och motivation

Öppen datadelning händer inte av sig självt. 

• Tydliga uppdrag och datapolicies

• Meritering

• Finansiering

• Ämnesspecifika, forskarnära stödfunktioner

• Möjlighet till direkt projektsupport

• Utbildning

https://nextstrain.org/ncov/global



Framtidens life science är datadriven

Träning, delning, annotering och tillämpning av AI-modeller

Delning av kod, metoder och 
containers, och meta-data för dessa

Precisionsmedicin och hälsodata

...och allt i en mycket större skala!



Data-driven life science program: 12 years, 3.1 BSEK, 11 partners

1) National Framework for FAIR Data-Driven Life Science
2) Attract Scientific Excellence
3) Train the next generation of data driven life scientists
4) National research programs
5) Bridge the life science (DDLS) and data science (WASP)
6) Create partnerships and impact on society: industry, 

health care and other national and international links
7) DDLS community and policy actions

4 research 
areas



COVID-19 dataportal

Finansiering: 
SciLifeLab
Vetenskapsrådet

Frågor?
johan.rung@scilifelab.uu.se
datacentre@scilifelab.se
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