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Anteckningar FOSTRA 24 januari 2022

Närvarande ledamöter: Katrine Riklund (ordförande), Dieter Müller (vice ordförande), Philip Buckland, Eva
Lindgren, Anna Arnqvist, Gregory Neely, Johan Olofsson, Erik Steinvall (doktorand), Hanna Blåhed (doktorand),
Andreas Westerberg (doktorand)
Övriga närvarande: Johanna Blomström (anteckningar/handläggare), Anders Sturk Steinwall
(handläggare), Agneta Hånell Plamboeck (adjungerad), Carina Mattsson & Jan Eklöf (punkt 2), Linda Lundmark
(Arcum/punkt 3b), Marie Holmgren (punkt 3e), Niklas Lundgren & Therese Strandberg (punkt 6).

Ärende

Anmärkning

1. Inledning

De nya ledamöterna Johan Olofsson och Hanna Blåhed hälsades
välkomna, åtföljt av en presentationsrunda. Synpunkter/ett
godkännande av minnesanteckningarna för mötet den 20
december 2021 skickas till Johanna Blomström.

2. Medförfattarskap
/HRS4R
Carina Mattsson

Umeå universitet erhöll 2020 utmärkelsen HR Excellence in
Research HR Excellence in Research. För implementering pågår
ett projekt där verktyget Human resursstrategi för forskare
(HRS4R) används vilket innehåller ett 40-tal olika områden. En
del av implementeringen rör medförfattarskap. Ett dokument har
tagits fram med bland annat statistik för publikationer uppdelat
på fakulteter. Även förekomst av riktlinjer, samt inslag av
medförfattarskap i utbildningar har studerats.
Diskussion: Om förändringar ska göras bör det ske i syfte att
stärka forskningen. Publiceringsstrukturen skiljer sig inte bara åt
mellan fakulteter, utan även inom en fakultet beroende på ämne.
Vissa tidskrifter redogör för vad varje medförfattare bidragit med.
En antologi är en form av medförfattarskap som saknas i
underlaget. Medförfattarskap har en koppling till god
forskningssed som i sin tur kopplar till hela meritsystemet.
Diskussionen kan breddas till att omfatta samarbete i vidare
bemärkelse utöver medförfattarskap. Även nätverket ’Future
Faculty’ kan inkluderas. Tematiserad guidning gällande
medförfattarskap för doktorander och post dok skulle vara
värdefullt. Riktlinjer kan behöva kompletteras med utbildning för
bättre implementering.
Beslut: FOSTRA bedömer att det inte finns förutsättningar för
gemensamma riktlinjer för hela universitetet. Representanter för
fakulteter och lärarhögskola tar med sig frågan till sin respektive
organisation.

3. Rektorsbeslut om Insatser för
att stärka forskning och
utbildning;
a. Forskningsdatahantering
Katrin Riklund

b. Hållbarhet: Arktiska
forskarskolan

a. Styrgruppen för projektet om forskningsdatahantering har
träffats en första gång. En projektledare söks och annonsen ligger
ute. Även nominering till referensgruppen pågår och alla
fakulteter har lämnat förslag. Ali Foroutan-Rad kommer att vara
senior rådgivare i projektet.
Diskussion: Forskningsperspektivet är viktigt, dvs att få med
forskare i arbetet. Lärarhögskolan har ännu inte hittat någon att
nominera till referensgruppen.
b. Linda Lundmark har fått uppdraget att utveckla den arktiska
forskarskolan som ska vara tvärvetenskaplig. Målet är tre
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Linda Lundmark, Arcum

doktorander per fakultet. Forskarskolan står för 50% av
lönekostnaden och satsningen ska utvärderas efter fem år. Senast
den 31 januari ska forskare med idéer skicka en intresseanmälan.
Februari till mars pågår sedan en urvalsprocess. En referensgrupp
kommer att tillsättas och kriterier ska fastställas. Därefter
kommer utlysning till forskarskolan ske. Antagning påbörjas i
april och i september planeras en kick-off.
Diskussion: Många har medel för att täcka upp resterande 50% av
finansieringen. Tidplanen är tight. Det är relevant att samarbeta
tvärvetenskapligt för att svara på samhällets frågor, men många
tidskrifterna är för smala för publicering. Alla fakulteter vill ha
representanter i referensgruppen.
Beslut: FOSTRA önskar att förfrågan om representanter till
referensgruppen skickas ut via kanslichefer, och att FOSTRA hålls
underrättade om arbetet.
c. Elinor Thörngren planerar för utformningen av ’Umeå
konference series’. Idéer välkomnas på universitetsövergripande
teman inom områden som är starka vid Umeå universitet. En
förfrågan har gått ut via kanslicheferna. FOSTRA uppmanas
skicka förslag till Dieter Müller eller Johanna Blomström inom två
veckor.

c. Seminarieserie
Dieter Müller

d. Gästprofessur
Anna Arnqvist, Johan Olofsson
e. Forskningsinfrastruktur med
chans att bli nationell
Marie Holmgren/Katrine
Riklund

4. Ansökningar och nomineringar
Agneta Hånell Plamboeck,
Anders Sturk Steinwall

d. Dekanerna för den medicinska fakulteten och den teknisknaturvetenskapliga fakulteten har utsett en ”temporär särskild
kommitté” för hantering av Emmanuelle Charpentier
gästprofessur.
e. En utlysning kommer att ske inom kort gällande medel till
infrastrukturer som har chans att bli nationella. De som är
aktuella nu är de som är närmast till att uppfylla kriterierna för en
nationell infrastruktur (nivå a1-a3). Inför kommande
ansökningsomgångar kan det bli aktuellt att bredda sökfältet.
Det finns behov av att förbättra överblicken och rutinerna kring
nomineringsprocesser. Det finns ingen samlad lista. För vissa
processer finns särskilda handläggningsordningar, men fler bör
tas fram. Ofta är nomineringsfönstret kort. Därför behöver det
arbetas långsiktigt, för processer som är regelbundet
återkommande, med att identifiera, stödja och etablera kontakter
med forskare som kan vara aktuella att nominera. Denna
planering kan ske på institutions- eller fakultetsnivå, men det
finns också möjlighet till universitetsgemensamt stöd och
samordning. Inspel behövs kring hur processen kan förbättras.
Ansökningsverkstad genomförs av enheten för forskningsstöd och
samverkan både höst och vår. Då tittar de på avslag och diskuterar
förbättringsmöjligheter. Inbjudan går ut till institutioner m.fl.
Diskussion: Det gäller att identifiera nomineringar där ytterligare
insatser skulle ge ett mervärde och vilka insatser som behövs.
Detta behöver diskuteras vidare vid ett fysiskt möte/workshops.
Ansökningslistor och konferenser kan vara ett redskap vid
identifiering av kandidater. En lista på olika nomineringstexter
bör finnas på enheten för forskningsstöd och samverkan. En
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utlysningskalender som tar hänsyn till periodiciteten för
nomineringar efterfrågas. Uppföljning är värdefullt av
ansökningar som inte går vidare. Det är bra att lära av varandra
genom goda exempel och mentorskap. Information behöver nå ut
till institutionerna som bl.a. behöver identifiera vilket stöd de
behöver erbjuda utöver det rent vetenskapliga.
Beslut: FOSTRA önskar att FOS påbörjar arbetet med en översyn
av processer för nominering. Bl.a. bör ett årshjul tas fram och
mallar för stödbrev ses över. Frågan följs av FOSTRA.
5. Stående punkt: Profilområden
Marianne Sommarin

Forskningsfinansiärerna har fått ett nytt uppdrag från regeringen
att vidareutveckla finansieringsmodellen kopplat till
profilområden. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2022. Den 11
januari var det ett möte i FOSTRA:s arbetsgrupp för
profilområden. Internt vid Umeå universitet har möjligheten
öppnats att inkomma med förslag till profilområden. Alla
fakulteter har förslag på gång. De förslag som kommer in kommer
att vara en del i universitetets strategiska forskningsarbete. Frågor
och svar kommer att läggas ut på Aurora. Frågor skickas till
Marianne Sommarin, Johanna Blomström eller Anders Sturk
Steinwall.
Diskussion: Förslag till profilområden kan vara många och
varierade. De är starten på en fortsatt process. En senare fråga blir
hur stödprocesser kring profilområdena ska utvecklas och hur
sammansättning av profilområden ska optimeras.

6. Prioritering av IT-relaterade
satsningar inför budget 2023 - 25
Niklas Lundgren, Therese
Strandberg

För perioden 2023 – 2025 föreslås tre områden inom forskning;
ett pilotprojekt för införande av RLMS [Resource List
Management System], leverans av e-pliktigt material till kungliga
biblioteket och utveckling av umu.se. Dessutom görs en separat
satsning på forskningsdatahantering som del av rektorsbeslutet
om insatser för att stärka forskning och utbildning [punkt 3 a].
Beslut: FOSTRA bedömer att utveckling av umu.se har högst
prioritet av de tre föreslagna satsningarna.
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