Sökstrategi för fakulteten hälsa och samhälle 2018-2020
Fakulteterna har fått i uppdrag att utforma en sökstrategi för att visa hur man, med hjälp av
ökad externfinansiering, kan bidra till att uppnå den av rektor föreslagna målbilden för Malmö
högskola. Detta dokument är den sökstrategi som arbetats fram på Fakulteten för hälsa och
samhälle för tidsperioden 2018-2020. Strategin relaterar både till den för högskolan
gemensamma målbilden och till de föreslagna strategiska prioriteringar för forskningen som
fakulteten antagit för motsvarande period.

Aktuell situation
Forskningen på fakulteten för hälsa och samhälle är mångfacetterad och spänner över ett brett
forskningsfält, från medicin till samhällsvetenskap. Forskarutbildning ges inom områdena
Hälsa, vård och välfärd samt biomedicinsk vetenskap och mer specifikt inom
forskarutbildningsämnena Socialt arbete, Hälsa och samhälle, Vårdvetenskap samt
Biomedicinsk vetenskap.
Forskningen på fakulteten omsatte 68 miljoner år 2016 varav nära 40 miljoner utgjordes av
externa forskningsintäkter. Detta utgör drygt 1/4 (27 procent) av samtliga externa
forskningsintäkter på Malmö högskola.
Forskningen står för ca 25 procent av fakultetens hela verksamhet och den totala budgeten för
forskningen har legat på ungefär samma nivå under de senaste 5 åren. Statsanslaget utgör
endast 41 procent av samtliga forskningsintäkter medan de externa bidragen utgör 47 procent
och uppdragsforskningen 11 procent. Över åren har de externa bidragen ökat markant, från 23
miljoner 2011 till 32 miljoner 2016, medan uppdragsforskningen har minskat.
Bidrag från stiftelser och forskningsråd utgör 3/4 av de externa bidragen medan finansiering
från regionen, kommuner, företag och utländska finansiärer utgör resterande andel. De stora
stiftelsefinansiärerna utgörs av KK-stiftelsen och Riksbankens jubileumsfond medan
forskningsråden i huvudsak representeras av Vetenskapsrådet och Forte. De utländska
finansiärerna uppgår till drygt 10 procent av fakultetens externa bidrag och domineras av
bidrag från EU.

Strategiska prioriteringar för en fakultetsgemensam sökstrategi 2018 - 2020
Varje institution inom fakulteten har redovisat en preliminär strategi kring forskningen inför
det kommande universitetsblivandet. Här anges bl.a. planerade aktiviteter för att öka
möjligheterna att erhålla mer externa medel. Strategierna kan i grova drag sammanfattas som

en tre-stegs-process där man (1) stimulerar möjligheterna att få tid att skriva ansökningar, (2)
arrangerar granskningsseminarier av interna eller externa granskare samt (3) erbjuder medel
för språkgranskning av ansökningarna. I syfte att stödja institutionernas arbete har fakulteten
därför valt att göra följande prioriteringar:
Stöd i att bredda kunskapen om ansökningar till olika finansiärer
Fakultetens externa medel baseras i hög grad på en handfull huvudanslagsgivare som kommer
att ha fortsatt hög prioritering. Det handlar om KK-stiftelsen, Riksbankens jubileumsfond,
Vetenskapsrådet, Forte och EU. Det finns emellertid anslagsgivare som nu står för en mindre
andel av fakultetens externa bidrag men som skulle kunna utgöra en större del. Crafoordska
stiftelsen och Vårdalinstitutet är två exempel på sådana finansiärer, men det finns säkert
många fler. Likaså finns det stor potential i att öka finansieringen från EU:s olika
forskningsfonder. För att underlätta detta arbete kommer vi att:
-

Införa en ny typ av checklista vid ansökan om externa medel som går direkt till
registrator och där lagras i databas. Ur denna kan man sedan ta ut statistik på årsbasis
och nedbrutet på fakultets och institutionsnivå. Det möjliggör i sin tur en tydligare bild
av vilka finansiärer som det ansöks hos och hur stora ansökningarna är. Det möjliggör
även en överblick av tidigare ansökningshistorik ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med att ta fram och sammanställa ansökningshistoriken görs av fakultetens
forskningsadministratör. Institutionerna arbetar sedan vidare med materialet i
handledarkollegierna och analyserar ansökningsstrategin i relation till utfallet.

-

Intensifiera samarbetet med det högskolegemensamma forskningsstödet samt
representanter för olika forskningsfinansiärer för att öka kunskapen om såväl stora
som mindre bidragsgivare inom forskningen. Vi kommer därför att arrangera
seminarier och work shops på fakulteten där dessa representanter bjuds in. Den nya
fakultetsgemensamma forskningsadministratören kommer att vara ansvarig för dessa
arrangemang.

Långsiktiga strategier för uppföljning av ökad ansökningskvalité och högre utfall
I fakultetens strategiska forskningsplan anges en rad prioriteringar som på flera sätt bidrar till
en förbättrad och långsiktigt stabil sökstrategi. Anställningen av en fakultetsgemensam
forskningsadministratör är ett sådant exempel, tilldelningen av mer forskningstid för

professorer och andra seniora forskare är ett annat. Den viktigaste prioriteringen är dock
införandet av en årlig ansökningsredovisning från varje institution till forskningsnämnden.
Underlaget sammanställs av forskningsadministratören och utgår från de checklistor som
ekonomerna granskar innan varje ansökan skickas in. Detta redovisas sedan för nämnden av
en institutionsföreträdare. Mötet kommer att ligga utanför de ordinarie mötena och ge en
översiktlig bild av antalet inskickade ansökningar, vilka finansiärer som varit aktuella, vilka
ämnen som varit i fokus, hur utfallet blev samt bidra med en analys av avslagen. Det blir
härigenom möjligt att kontinuerligt följa upp sökstrategierna på både institutions- och
fakultetsnivå samt att dela erfarenheter mellan institutionerna. Det blir också möjligt att se
eventuella samarbetsmöjligheter och synergier kring olika ansökningar samt följa
ansökningsstrategierna ur ett jämställdhetsperspektiv.
Ökad medfinansiering
Allt fler forskningsfinansiärer kräver medfinansiering av forskningsprojekt. Fakulteten
kommer därför att utöka sin budget för detta ändamål. Härigenom ges det möjlighet att söka
fler och större bidrag hos olika finansiärer. Medfinansieringen kommer att ske efter principen
50/50 där institution och fakultet delar på medfinansieringen. Medfinansiering med hjälp av
fakultetsmedel gäller för belopp på 100 000 – 1 000 000. Fakulteten kommer också utveckla
ett övergripande ramverk för prioritering av vilka projekt som skall stödjas.
Forskningsnämnden kommer årligen att följa upp och diskutera hur medlen har använts.
Samverkan med externa samarbetspartners
Fakulteten har ett stort antal såväl formaliserade som informella samarbeten med aktörer inom
och utanför akademin. Det är framför allt forskningssamarbeten med andra lärosäten men
också med kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv. För att utveckla dessa
samarbeten, men också för att skapa möten med nya aktörer på forskningsfältet har vi för
avsikt att:
-

Avsätta medel för omkostnader vid ansökningsskrivande. Stödet skall göra det möjligt
att bjuda in samarbetspartners under 2018 och 2019 för att arbeta med gemensamma
forskningsansökningar. Pengarna skall i huvudsak täcka resor och logi för tillresta
forskare. Regler för ansökan och bedömningar kommer att utarbetas av prodekan för
forskningen. Satsningen kommer att utvärderas i Forskningsnämnden. Faller den väl
ut kan den permanentas på längre sikt.

-

Årligen genomföra minst en större konferens på fakulteten med fokus på samverkan
kring forskning. Fakulteten avsätter en budget för detta och arbetet leds av forskare
från de olika institutionerna tillsammans med fakultetens samverkanskoordinator.

-

Intensifiera arbetet med strategiska innovationsplattformar där samverkan med olika
partners integreras med forskning. Jämlik hälsa och smarta material är två sådana
områden som kommer att prioriteras. Fakulteten kommer därför att bjuda in samtliga
handledarkollegier till en presentation av verksamheten i Forsknings och
innovationsrådet i Skåne (FIRS). Fakultetens samverkanskoordinator ansvarar för att
dessa möten genomförs.

-

Fakulteten kommer även att bjuda in till information kring hur man bedriver
forskningssamarbete med aktörer utanför akademin. Fakultetens
samverkanskoordinator ansvarar för dessa tillfällen.

Sammantaget är målet med dessa strategiska prioriteringar i fakultetens sökstrategi att under
perioden 2018-2020 öka de årliga externa forskningsbidragen med ca 30 procent, dvs med
drygt 10 miljoner jämfört med budget 2017.

