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Uppdrag om svensk samordning och svenskt deltagande i
Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen
för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC)
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att samordna det nationella arbetet
gentemot Europeiska kommissionens covid-19-dataplattform inom ramen
för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) och utser
Vetenskapsrådet att representera Sverige i EOSC covid-19-plattformen.
Bakgrund

Många medlemsstater och organisationer har utlyst medel till forskning om
coronapandemin. Dessa satsningar har emellertid hittills inte skett på ett
koordinerat sätt. Kommissionen har nu lanserat en satsning för att integrera
forskningsdata och metadata från coronaforskning på en gemensam öppen
plattform. Målet är att integrera fler datakällor till plattformen på ett
koordinerat och säkert sätt tillsammans med medlemsstaterna och deras
nationella aktörer. Satsningen är ett pilotprojekt som genomförs inom ramen
för EOSC.
Den internationella EOSC covid-19-dataplattformen bygger på existerande
arbete och infrastruktur. Satsningen sker i samarbete mellan kommissionen
och det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), där Sverige är
medlem.
Närmare om uppdraget

För att Sverige ska kunna bidra till denna satsning är det angeläget att arbetet
sker på ett samordnat sätt nationellt, där forskningsinfrastrukturer,
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myndigheter och andra relevanta aktörer samverkar kring en nationell
dataplattform, som på ett säkert och hållbart sätt kan integreras med den
internationella nivån. Uppdraget tangerar Vetenskapsrådets pågående två
regeringsuppdrag att nationellt samordna arbetet med öppna forskningsdata
samt om infrastruktur för registerbaserad forskning (U2017/03011/F). Det
arbete som redan pågår med att etablera en förvaltningsgemensam digital
infrastruktur för informationsutbyte ska också beaktas (I2019/03306/DF).
Vetenskapsrådet ska nationellt samordna det strategiska och tekniska arbetet
där berörda och relevanta aktörer samverkar kring en nationell dataplattform
som kan integreras med den internationella EOSC covid-19-plattformen.
Samordningen kan i huvudsak utgå ifrån sådana aktiviteter som redan pågår
och som enligt gällande regler och riktlinjer är möjliga att styra om till att på
kort och lång sikt fokusera på forskningsdata om covid-19. Vetenskapsrådet
ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) uppdaterat
om arbetet.
På regeringens vägnar
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