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Resume af
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Aktiviteten havde et dobbelt formål: at gøre det nemmere for forskerne at gøre deres data mere FAIR,
samt at videreføre videndeling og samarbejde om RDM mellem universiteternes RDMsupportorganisationer.
Indsatsområderne blev udvalgt på baggrund af erfaringerne fra aktiviteten ”Processer og
Organisation” i 2018. Erfaringerne er at videndeling på tværs er meget nyttigt og inspirerende selvom
universiteterne organiserer sig meget forskelligt på RDM-området.
Der var tre områder for samarbejdet:
1.
2.
3.

Datalicenser i praksis
Processer der faciliterer RDM og FAIR i forskningsprocessen
Kommunikation internt på institutionerne i samspil med RDM-kommunikation fra nationale
og tværgående initiativer fx Forums sekretariat, RDA-noden.

Målet er gennem samarbejde at give forskerne bedre lokal support med særligt fokus på licenser og
processer, der gør data FAIR.
Leverancer

Leverance 1: Datalicenser i praksis
Deltagere: KU, AAU, SDU, CBS, RA, KB, RUC (observatør), ITU (observatør)
Leverence 1a: Når data tildeles licenser - resume af nuværende praksis på CBS, KU, SDU, RA, KB
Leverance 1b: Best-Practice Support omkring valg af datalicenser
Leverance 1c: Notat om tildeling af licenser til forskningsdata (inklusiv forslag til aftaleskabelon
mellem forsker og institution)
Leverance 2: Facilitering af RDM og FAIR i forskningsprocessen: Udfordringer og foreslåede indsatser
Deltagere: KU, AAU, SDU, CBS, RA, RUC (observatør), ITU (observatør)
Leverance 3: RDM-kommunikation internt på institutionerne
Deltagere: KU, AAU, SDU, CBS, DTU

Evt. andet
output
Læring

Leverance 1:
institutionerne kunne anbefale licenser og rådgive om valg af licens for forskningsdata. Et produkt af
denne aktivitet er derfor forslag til en aftaleskabelon hvor forskeren kan aftale med institutionens
ledelse om vedkommende kan tildele licenser til forskningsdata.
Arbejdet har fokuseret på data, der kan deles. Vær opmærksom på, at det i praksis er kombinationen
af valg af repositorie og den valgte licens, der tilsammen er afgørende for andre forskeres
tilgængelighed til data.
Der er givet forslag til beslutninger, vejledning og konkrete initiativer som den enkelte institution kan
overveje vedrørende licenssupport til forskerne. Se evt. flere detaljer i leverancerne.
Leverance 2:
God datamanagementpraksis er stadig udfordret på en række områder på institutionerne.
Side 1 af 2

Udfordringerne er dels uklare processer og manglende teknisk infrastruktur, dels utilstrækkelige
træningstilbud og kommunikationstiltag. Ovenstående er generaliseret på tværs af institutioner, så
nogle udfordringer vil være mere udtalte på visse institutioner end andre.
For at facilitere RDM og opmærksomhed på FAIR-principperne bedre, er der også foreslået en række
indsatser for de nævnte områder. Gruppen ønsker at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at man fra
institutionerne understøtter forskerne samt fremhæver positive motivationsfaktorer. Det er vigtigt, at
RDM ikke omtales som endnu en ”checkliste der skal krydses af”, men i højere grad som medvirkende
til at sikre gode rammer for forskningsdata.
Leverance 3: PraktiskSupportV2 Leverance 3: RDM-kommunikation internt på institutionerne
En række initiativer er blevet igangsat og en del videreføres i 2020. De nævnte kommunikationsindsatser kan overordnet opdeles i:




opdatering og udarbejdelse af generelt kommunikationsmateriale, fx websider og flyers
afholdelse af events, kurser og oplæg, herunder også vejledning
politikudarbejdelse og -implementering

En række organisatoriske forhold har for flere institutioner medført en noget længere proces for at
gennemføre de planlagte kommunikationsindsatser end forventet. Som et eksempel er der mange
parter, der skal høres eller inddrages inden der fx kan ændres og omstruktureres på nogle
organisationers websider. Andre steder har der desuden været behov for tydeligere at forankre RDM
og RDM-support i organisationen.
Vi håber at det lykkes at videreføre videndeling og samarbejde om RDM mellem universiteternes
RDM-supportorganisationer, da vi har fundet samarbejdet meget nyttigt.
Deltagere

KU: Lene Offersgaard, Tatjana Crnogorac, Susanne den Boer Beckers, Thomas Schlichting, Lærke
Neergaard
AU: Karsten Kryger, Ellen Knudsen
AAU: Birte Christensen-Dalsgaard
CBS: Mareike Buss, Lars Nondal
KB: Rasmus Rindom Riise
RA: Henrik K. R. Jakobsen
SDU: Asger Væring Larsen, Evgenios Vlachos
RUC: Ene Rammer Nielsen
ITU: Peter Forsmann
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