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Hvad er (digitale) data?

• Måledata
• Processerede data

• Simuleringsdata

• Metadata

• Workflows

• Programmer






Datamanagement og data-ejerskab

Aktiv
forskning

Afsluttet
forskning



Udfordringer: Aktiv forskning

• Data indsamling og lagring

• Data sikring

• Data deling



ERDA

• Forsker-centrisk system på SCIENCE
• Plads til alle forskningsdata (10PB nu)
• Kan tilgås overalt
• Direkte adgang fra instrumenter
• Sharelinks
• Arkiver
• Support for eksterne partnere



Udfordringer: Afsluttet forskning

• Sikring af værdier (datasæt) til fremtiden

• Sikre fremtidig brug af data



Hvem ejer forskningsdata?

• Forskeren?
• Eller den PhD studerende der indsamlede dem?

• Universitet?

• Forlag?



Vi lærer vores børn at det er godt at dele



Open Science

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-defin

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition


Open Science

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-defin

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-science-definition


Hvad får vi ud af Open Science?

• Forskeren 
• Eller den PhD studerende der indsamlede dem

• Universitet

• Forlag

Får 
citationer

Får mere 
data

Får 
problemer 





Den praktiske del: DOI

• KU tilbyder at åbne datasæt kan registreres med DOI
• DOI sikrer rettighederne ikke overdrages og forskeren får citationer på datasættet



Udfordringen

• Værdien af data afhænger af kvaliteten af metadata
• Meta-datering er ikke gratis
• Meta-datering tager tid

• H2020 og frem kræver en data-management plan der sikrer fremtidig brug 
af data
• Man kan afsætte midler til data-management i budgettet



Konklusioner

• Data-management er en voksende udfordring
• Derfor bliver effektiv datamanagement også en konkurrenceparameter

• Bevillingsmyndigheder ved det 
• og ønsker ikke at betale for adgang til data de allerede har betalt for af få skabt

• Større forskningsgrupper skal nok snart ansætte en data-steward 
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