DM Forum aktivitet type 3 – beskrivelse
Definition type 3 aktivitet:
Aktiviteter ifm. etablering og drift af institutionslokale støttefunktioner dedikeret til forskningsdata
management. Deltagelse er tilskudsberettiget på baggrund af, at den lokale aktivitet løbede afrapporteres til DM
Forum, samt at resultater af aktiviteten stilles til rådighed for institutionerne i DM Forum.
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Navn for aktiviteten

SDU DM Forum

Aktivitetsleder

Henrik Pedersen

Øvrige deltagere

Asger Væring Larsen, Thea Marie Drachen, Rune Nørregaard Jørgensen, Lone
Ladegaard Laursen, Lars Engelstoft, Jørgen Kristian Minet, Janni Brødbæk, Kirsten
Ohm Kyvik (der har været lidt udskiftning undervejs, men der er altid 9
medlemmer og Bibliotek, Jura, Forskerstøtte, OPEN og IT-Service er altid
repræsenteret)

Aktiviteten kort
beskrevet

Hvori består aktiviteten? Hvem der gør hvad for hvem og hvordan?
Dette lokale DM-Forum etablerer støttefunktioner for forskerne på SDU til
datamanagement. Aktiviteten involverer relevante funktioner på universitetet fra
bibliotek, forskerstøtteenheden, it-service, Odense Patient data Explorative
Network (OPEN ) og juridisk enhed i fællesområdet.
Med inspiration fra ønsker fra en følgegruppe, DM Advisory Board, bestående af
forskere rekrutteret fra institutter på SDU søger forum at etablere støtte til hvert
skridt i datas livscyklus. Tilgangen til dette foregår indledningsvis ved at kontakte
modtagere af eksterne midler med tilbud om hjælp til udarbejdelse af en
datamanagementplan i DMP-online.
Løbende oprustes i relevante enheder, således at spørgsmålene i DM-planerne
kan besvares: Biblioteket tilbyder hjælp med metadatering, It-service tydeliggør
eksisterende muligheder for lagrings-infrastruktur og beregningsredskaber, OPEN
tilbyder rådgivning med afsæt i deres mange års erfaring med datamanagement,
forskerstøtteenhederne finder projekterne og integrerer datamanagement i
ansøgningsprocedurer, juristerne vejleder om love og regler for håndtering af
forskningsdata.
Med afsæt i disse erfaringer og i dialogen med DM Advisory Group samt i det
nationale forums arbejde med DM-politik forberedes en proces med inddragelse
af SDUs råd og nævn omkring udarbejdelse af en DM-politik på SDU forankret i
Research and Innovation Office (RIO), SDU

Formål

Hvad ønskes opnået med aktiviteten? Hvorfor bør den igangsættes?
SDU ønsker at opfylde de nationale forventninger til DM og forberede næste
skridt mod Open Science og EOSC. Dette kræver aktiviteter, der aflaster
forskerne.

Behov aktiviteten
adresserer

Hvilke behov – af praktisk eller organisatorisk e.lign. art fx ift. forskningsdatas
livscyklus eller andet – adresserer aktiviteten?
Aktiviteten adresserer hjælp til udarbejdelse af DM-planer i forbindelse med
ansøgninger til H2020; Opbygning af lagringsinfrastruktur; Synergi med
Fyrtårnsprojektet ODEx (Open Data Exploratorium) og med kompetencecenteret
SDU e-Science Center; Forankring af DM i RIO; Udarbejdelse af DM-politik.

Nytte

Hvem forventes at have nytte af aktiviteten? Hvad sætter den dem i stand til,
som de ikke kunne før?
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Aktiviteten er er nyttig for SDU-forskere, som får hjælp til endnu en opgave i
forbindelse med hjemtagning af eksterne midler, og samtidig tydeliggøres
gevinster ved god DM gennem fyrtårnsprojektet ODEx og gennem udbredelsen af
erfaringerne med OPEN ved SDU og OUH. Disse gevinster vil øge samarbejde på
tværs af SDU og ud af universitetet ligesom der gives et løft til indsatsen for
relevans og Innovation
Sammenhæng med
visionen for 2018
(Common Ground)

Hvilken del af Common Ground undertøttes? Se
www.deic.dk/DM_common_ground
Aktiviteten
sikrer, at forskeren får hjælp til at planlægge og effektuere data management for
hele datas livscyklus
sikrer lokale modeller for finansiering og fordeling af udgifterne til DM
sikrer et velforstået, velfungerende og let tilgængeligt landskab af infrastrukturer
til datas hele livscyklus, som:
•
•
•
•

Leverancer/output

skelner mellem og skaber sammenhæng mellem lokalt, nationalt og
internationalt niveau.
har support-funktion
tager afsæt i lokale udviklings- og driftsmiljøer
håndterer såvel fortrolige som åbne data

Hvad leverer aktiviteten konkret mhp. at opfylde formålet?
Beskriv så SMART (Specifikt, Målbart osv.) som muligt.
Aktiviteten giver en tydelig indgang til hjælp til DM. Der sikres kvalitet i de
relevante afsnit af H2020 ansøgninger, og dette sker i tæt samarbejde med
repræsentanter fra deltagende institutter, således at indsatsen bidrager til at
forskerne accepterer at engagerer sig i et realistisk omfang både i forbindelse
med ansøgninger om eksterne midler og løbende gennem forskningsprocessen.

Succeskriterier

Hvordan måles at aktiviteten er en succes (ikke bare at leverancerne er
leveret)?
Forskerstøtten evalueres løbende af forskerne og vil fremover også blive målt på
DM-supporten. Detaljerne omkring dette er ikke udarbejdet endnu.

Evt. lignende initiativer

Hvilken inspiration på lokalt, nationalt eller internationalt plan trækkes på? Er
der lignende initiativer der kan bygges ovenpå?
SDU har løbende ladet sig inspirere af DTU og af OPEN.

Evt. udfordringer

Er der erkendte vanskeligheder eller risici? Hvordan forebygges de?
Det var forventet, at forskerne ville være tøvende med at engagere sig i endnu en
opgave. Derfor er der en løbende dialog med medlemmer af DM Advisory Board,
som forventes at fungere som DM-ambassadører. Det var forventet, at
aktiviteten kunne hjælpe både bibliotek, jurister og it-service til en tættere dialog
med forskere gennem workshops og gennem udarbejdelse af DM-Tools. Dette er
der gode tegn på vil lykkes, men det er dog for tidlig at sige noget substantielt om
dette.
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Forventet
arbejdsomfang (timer)

Her angives et samlet overslag over antal timer, aktiviteten forventes at
omfatte.
De 9 medlemmer af SDU DM Forum plus en repræsentant fra forskerne (Maja
Thiele) har hver brugt minimum 1 time pr arbejdsdag i 16 uger (fra medium
marts til ultimo juni) svarende til 10 x 16 x 5 timer lig med 800 timer (eller kr. 350
x 800 = kr. 280.000)
NB: Aktivitetsleder skal kvartalsvis rapportere forbrugte timer per deltager.
Hver af de 10 deltager har brugt 80 timer.

Aktikvitetens start og
slut tidspunkt

Aktiviteten begyndte 01.03.16 og forløber til udgangen af 2018, men den
ovenstående redegørelse omhandler perioden frem til ultimo juni 2016.

Afrapportering og
formidling

Sammen med den kvartalsvise afrapportering af forbrugte timer per deltager,
forventes en kort statusrapport. Herudover forventes gruppen bag aktiviteten
at formidle erfaringer, leverancer, resultater mv. – som minimum til DM forum,
men også gerne bredere. Hvordan tænkes denne formidling?
Der afrapporteres gerne ved kommende møder. AAU har ønsket at modtage
input om fremgangsmåde ved etablering af SDU DM Forum og har modtaget
dette fra SDU.
Ovenstående er reelt en afrapportering af aktiviteten, idet den omhandler en
redegørelse for arbejdet i perioden medio marts til ultimo juni 2016.
15.01.2017
Henrik Pederen

Aktivitet_type_3_beskrivelse _ SDU_forumperiode_1.docx

Side 3 af 3

