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 Planeringsenheten 

Utvärdering av kontrakt för forskning och 
forskarutbildningssvar (bilaga 4) 
 
Som en del i arbetet med de långsiktiga målen i dokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål 
fastställt 2012 utarbetade den medicinska fakulteten ett Kontrakt för forskning och forskarutbildning 
i september 2013. Efter en bred förankringsprocess inom fakulteten där alla institutioner medverkade 
prioriterades fyra av de övergripande målen och en del av delmålen omformulerades. 

Forskningskontrakten har sedan dess fungerat som en utmärkt utgångspunkt för stora delar av 
fakultetens årliga verksamhetsplaner (VP). 

Som ett led i uppföljningen av fakulteternas strategiska arbete kopplat till kontrakten beslutade 
universitetsledningen att tillsätta en extern granskningsgrupp med uppgift att under 2015 utvärdera 
målen i kontrakten utifrån kriterierna ambition, genomförande samt dialog och främjande. 

I utvärderingsprocessen ingick två möten mellan representanter för fakulteten och den externa 
granskningsgruppen. Vid det första mötet i april fick fakulteterna möjlighet att presentera sin 
verksamhet och arbetet med kontrakten. Vid det andra mötet i augusti gavs granskningsgruppen 
möjlighet att ställa kompletterande frågor till fakulteterna. Fakulteterna fick sedan ta del av rapporten 
som efter viss revision var tillgänglig i slutversion den 12 oktober.  

Synpunkter på rapporten och dess betydelse som underlag för VP 2016-2018 
Fakulteten har uppskattat möjligheten att diskutera såväl delmålen som utmaningar och långsiktiga 
möjligheter vid de möten som genomförts med den externa granskargruppen. Dessa givande 
diskussioner tillsammans med slutrapporten har varit viktiga som underlag för arbetet med VP 2016-
2018. 

Granskningsgruppens arbete har varit mycket omfattande och krävande varför fakulteten har 
förståelse för att gruppen inte fann det möjligt att nå ända fram och göra en övergripande rapport för 
alla fakulteter. Rapporten fungerar i huvudsak som en sammanställning av individuella granskningar 
av respektive fakultet. Som sådan har den förstås ett stort värde för respektive fakultets långsiktiga 
strategi och för arbetet med VP 2016-2018. 

Nedan följer mer specifika kommentarer till granskningsgruppens sammanfattande bedömningar för 
de olika områdena.   

Karriärvägar och anställningsvillkor 
Det gläder fakulteten att gruppen efter hittills gjord granskning fann såväl ambition som graden av 
genomförande hög.  

Fakulteten har påbörjat ett långsiktigt strategiskt arbete med rekrytering av unga forskare där 
etablering av karriärtjänster med biträdande lektorat kombinerat med klinisk tjänstgöring (50 % ST) 
är unikt i landet. Öppna utlysningar av forskarassistent tjänster med resurspaket har också lett till 
rekrytering av ett antal externa väl meriterade unga forskare.  
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Som gruppen påpekar kan det vara svårt att rekrytera mer seniora potentiella toppforskare. Här finner 
vi att fakultetens stöd till framgångsrika centrumbildningar som exempelvis MIMS dit ett stort antal 
unga excellenta forskare rekryterats har blivit en ny rekryteringsbas. Flera av den första generationens 
MIMS gruppledare har i stark extern konkurrens erhållit tjänster som lektorer. Därför är det av stor 
vikt för fakulteten att säkerställa långsiktig etablering av unika centrumbildningar och starka 
forskningsområden. Här kommer dessutom det nya KAW centret inom molekylär medicin att ge unika 
möjligheter till rekrytering av framstående unga forskare, såväl kliniker som pre-kliniker, till mycket 
attraktiva karriärtjänster.    

Forskningsmedel och infrastruktur 
Den övergripande bedömningen från gruppen är att ambitionsnivån är god och att graden av 
genomförande är rimlig. Fakulteten anser att bedömningen borde vara högre, då utvecklingen när det 
gäller forskningsanslag är mycket god, och då fakultetens forskare har varit ledande vid flera initiativ 
som lett till etablering av nationella infrastrukturer. 

När det gäller forskningsanslag så har utvecklingen de senaste åren varit mycket positiv med ökade 
anslag från i stort sett alla forskningsråd och finansiärer (se sidan 13 VP 2016-2018). Särskilt 
glädjande är den mycket stora ökningen av anslagen för större forskningsprojekt från 
Wallenbergstiftelserna (KAW). Flera av dessa projekt rör framgångsrika samarbeten mellan kliniska 
och prekliniska forskare. Här bör det nya KAW centret i molekylär medicin ytterligare stärka den 
utvecklingen.  

Fakulteten delar synen att antalet EU finansierade projekt borde öka. Här har fakulteten tagit initiativ 
till att delfinansiera en tjänst på universitetets centrala Grants Office (GO) och för framtiden är det 
viktigt att öka samverkan med GO för att öka antalet ansökningar till H2020 programmet.  

När det gäller infrastruktur så forskare vid fakulteten varit ledande i flera nationella initiativ och har 
även tagit flera fakultetsövergripande initiativ när det gäller etablering av nya infrastrukturer/”core 
facilities” i samverkan med både SLU och TekNat fakulteten. Detta gäller exempelvis flera nationella 
infrastrukturer vid Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC).  

För att stärka viktig lokal infrastruktur planerar fakulteten att utlysa medel och verka för ökad 
samverkan med övriga fakulteter och lokala finansiärer/stiftelser och ALF systemet.  

Utbildning på forskarnivå 
Här finner granskarna att ambitionsnivån är hög och att graden av genomförande är rimlig.  

Arbetet med att förbättra rekryteringsprocessen inom forskarutbildningen är omfattande och 
etablering av forskaraspirant verksamheten är en långsiktig satsning för att rekrytera studenter från 
grundutbildningarna till forskarutbildning. Sedan två år utlyser fakulteten medel till samfinansiering 
av forskarutbildning kopplat till aspirantverksamheten. Genom att genomföra intervjuer med de 
sökande där även samplanering av utbildning - forskning och karriärplanering ingår har 
rekryteringsprocessen förbättrats avsevärt.   

Andra viktiga områden är etablering och stöd till olika temamiljöer där doktorander interagerar med 
andra forskare och lärare. Fakulteten har också satsat på att bredda utbudet av 
forskarutbildningskurser. Dessutom leder fakulteten flera nationella forskarskolor inom exempelvis 
allmän medicin, global hälsa och infektioner och antibiotika. Sammantaget medverkar allt detta till att 
öka möjligheterna till forskningsutbyten och etablering av viktiga nätverk för planering av den 
framtida forskarkarriären. 

Fakulteten planerar också att följa upp initiativet med den framstegspremie som utbetalas efter 
genomfört mittseminarium för att utvärdera i vilken utsträckning den nyttjas till 
externa/internationella forskningsvistelser.  

Samhällsutmaningar 
Granskarna valde att bedöma detta delmål trots att det inte ingick i de delmål som prioriterades av 
fakulteten efter genomfört förankringsarbete. 
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Dialog och främjande 
Här är granskarnas övergripande bedömning att det var viss/hög nivå på graden av dialog och 
främjande. 

Fakulteten håller med granskarna om att det kan vara svårt att nå ut till alla medarbetare på 
institutionerna med långsiktiga strategier och delmål. Samtidigt är detta något som vi hittills inte haft 
möjlighet att följa upp i detalj.  Fakulteten är dock tacksam över att många inom fakulteten från början 
ifrågasatte om arbetet verkligen skulle omfatta alla delmålen i den universitetsövergripande strategin. 
På så vis blev det ett omfattande förankringsarbete med många engagerade som sedan landade i 
fokusering på forskning och forskarutbildning. Denna starka förankring stärker arbetet med VP 2016-
2018 då enigheten om de övergripande målen är stor.  
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