UTGIVET AV FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH SOCIALVETENSKAP,

Ny chef till FAS
Styrelsen för FAS har utsett professor Erland Hjelmquist till huvudsekreterare för rådet. Han tillträder
tjänsten den 1 januari 2008. Nuvarande huvudsekreterare, professor
Rune Åberg, lämnar sitt uppdrag på
FAS för att gå i pension.
Erland Hjelmquist har en bred
forskningserfarenhet inom området
psykologi med specialområdet funktionshinder och handikapp. Han har
tidigare varit medlem i FAS styrelse
och är för närvarande prefekt vid
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Hans andra uppdrag är ordförande i
Svenska nationalkommittén för psykologi i Vetenskapsakademin och
ledamot i styrelsen för Riksbankens
Jubileumsfond.
Mer information lämnas av:
Professor Rune Åberg, huvudsekreterare, tel: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14, e-post: rune.
aberg@fas.se.

Skissinlämning och
postdoc
Nästa ansökningstillfälle för inlämning av skiss till forskningsprojekt
och ansökningar om postdoc-bidrag
är torsdagen den 31 januari 2008.
Skisser och ansökningar ska lämnas
in elektroniskt via FAS webbtjänst
för forskare, eKlara, http://eklara.
fas.se.
Frågor kan ställas till FAS handläggare, se www.fas.se/huvudomraden,
eller till huvudsekreterare Rune
Åberg, tel. 08-775 40 71, e-post:
rune.aberg@fas.se, eller programchef Kenneth Abrahamsson, tel.
08-775 40 91, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se.

Besked om beviljade
projektansökningar
Måndagen den 26 november kan
sökande gå in i eKlara under ”Mina
projekt” för att se om ansökan inför
år 2008 har blivit beviljad eller ej.
Beslut fattas vid FAS styrelsemöte
den 21 november.
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som går vidare från de tre bedömningsgrupperna granskas av externa
sakkunniga, för att sedan i steg två
bedömas i ett sammanhang av en
sammanslagen bedömningsgrupp.
Beslut kommer att fattas under
våren 2008.
Mer information lämnas av:
Professor Rune Åberg, huvudsekreterare, tel: 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14, e-post: rune.
aberg@fas.se

Stort intresse för forskning om kvinnors
Uppföljning av Arbetshälsa
livsinstitutets forskare
Regeringen gav i våras FAS i uppdrag att initiera ett forskningsprogram om Kvinnors hälsa. För
uppdraget tilldelades FAS 30 miljoner kronor per år i tre år med början
år 2008. Ansökningar inlämnades
i mitten av september månad. Ett
glädjande stort intresse har visats
för denna utlysning. Totalt har
137 ansökningar om projektmedel
inkommit, samt fyra ansökningar
om nätverk och två gästforskaransökningar.
Projektens inriktning uppvisar en
stor bredd både vad gäller frågeställningar och forskarnas ämnestillhörighet. Vissa återkommande teman
kan dock urskiljas, till exempel
frågor som berör kvinnors hälsa i
skärningspunkten mellan arbetsliv
och privatliv/familj; olika aspekter
av åldrande; frågeställningar kring
sexualitet och reproduktion; psykisk
ohälsa framför allt bland unga kvinnor; kopplingar mellan kvinnors
hälsa och olika former av våld; olika
sjukdomstillstånd och behandling;
fysiska och psykiska arbetsmiljöproblem.
Ansökningarna fördelar sig relativt
jämnt mellan områdena medicinskt
inriktad forskning, forskning av
folkhälsokaraktär samt övrig samhällsvetenskapligt inriktad forskning, och de kommer att beredas
inom tre särskilt tillsatta bedömningsgrupper. Ett tvåstegsförfarande
kommer att tillämpas där de projekt

Arbetslivsinstitutet kartlade under 2006, på uppdrag av FAS och
Vinnova, omfattningen av arbetslivsforskningen inom universitet,
högskolor och institut.
Efter alis nedläggning ser situationen annorlunda ut nu, jämfört med
2006. Institutets nära 300 forskare finns idag på universitet och
högskolor, i annan icke-forskande
verksamhet, med pensionslösningar
eller i övertalighet.
FAS och Vinnova har uppdragit åt
Arbetstagarkonsult att genomföra
en kartläggning av vart institutets
forskare tog vägen. Rapporten Vart
tog dom vägen. Uppföljning av forskare och forskning vid nedläggningen av Arbetslivsinstitutet kommer
inom kort att läggas ut på FAS och
Vinnovas webbplatser.
Omkring hälften av de 285 forskarna vid institutet har lämnat området. Det innebär att andelen arbetslivsforskare totalt sett har minskats
med ungefär tio procent.
Det är svårt att ekonomiskt uppskatta vad detta betyder. Rapportförfattarna gör en uppskattning att
statens finansiering av arbetslivsforskning minskar med 100 miljoner kr under år 2007, 150 miljoner
åt 2008 och omkring 200 miljoner
under 2009.
En konferens planeras efter årsskif-

tet med utgångspunkt i kartläggningens resultat.
Mer information lämnas av:
Programchef Kenneth Abrahamsson, tel: 08-775 40 91, mobil:
070-546 83 53, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se

Internationella utblickar

new osh era

jektkoordinator Carin Håkansta,
e-post: carin.hakansta@fas.se.

work-in-net
Det europeiska nätverket work-innet hade sitt senaste möte i Aten
den 11–12 oktober 2007. Mötet
handlade bland annat om villkoren
för att utveckla ländernas ekonomier och främja ett gott arbetsliv.

I slutet av september arrangerades
på FAS ett möte rörande new osh
era, ett fyraårigt era net-projekt
som startade den 1 april, 2006, med
Arbetslivsinstitutet (ali) som svensk
representant. Ett år senare tog
FAS över medlemskapet efter ali.
Syftet med mötet var att informera
forskare och andra intressenter om
nätverket, samt skapa en plattform
kring frågor av gemensamt intresse
för FAS, forskare och brukare av
arbetsmiljöforskning. Några av
diskussionspunkterna hade direkt
knytning till vad som senare diskuterades på new osh era:s halvårliga
”Management Meeting” som hölls i
Stockholm den 1–2 oktober. Några
deltagare underströk vikten av att
staten tar ett större ansvar för att
skapa en infrastruktur för svensk arbetsmiljöforskning. Nedläggningen
av ali har skapat ett behov av att se
över forskningens framtida villkor,
något som också framfördes av den
internationella utvärderingsgruppen
i samband med den tidigare utvärderingen.

Nätverkets övergripande syfte är att
befrämja innovationer och arbete
för bättre anställningar, sammanhållning och konkurrens i ett kunskapsintensivt samhälle.

Under diskussionen kring prioriteringar och luckor i forskningen
framkom vidare att man efterlyser
en tvärvetenskaplig plattform som
sätter in forskningen i ett arbetsplatsperspektiv och leder till praktiska lösningar. Annars riskerar
området att bli stuprörsforskning
kring smala, traditionella forskningsområden. Det föreslogs att
excellenta tvärvetenskapliga miljöer
skulle kunna byggas upp, och att
kontakter inom eu kunde främja
detta. En nationell referensgrupp
tillskapades för detta era-net inom
området arbetsmiljö.

Det europeiska nätverket mellan finansiärer av äldreforskning
– era-age – har blivit förlängt och
kommer nu att arbeta fram till mars
2009. Vid nätverkets nästa styrgruppsmöte den 4 december i Bryssel kommer planerna för era-ages
framtid att diskuteras.

Mer information lämnas av:
Programchef Kenneth Abrahamsson, tel: 08-775 40 91, mobil:
070-546 83 53, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se, och pro-

Vid ett möte i Berlin i mitten av september lämnade beredningsgruppen
rekommendationer om vilka ansökningar man ansåg borde beviljas.

Nätverket påbörjades samma år som
olympiaden i Aten, dvs 2004, och
är nu inte på sitt näst sista år. Både
Vinnova och FAS ingår i samarbetet.
Avsikten med mötet i Aten var att
finna en ”Joint Strategy” och ”Joint
Call” och meningen är att ha gått
i mål med den gemensamma uppgiften, senast i början av oktober
2008.
Vinnova hade utvecklat en idéram
för en gemensam utlysning för att
se hur organisatoriska och institutionella faktorer påverkar förutsättningarna för ett innovativt och
inkluderande arbetsliv. Ett fortsatt
samarbete kan ske inom era-net
plus.

era-age

era-age har nyligen genomfört en
utlysning av postdoc-tjänster med
namnet Future Leaders of Ageing
Research in Europe (flare), som
resulterade i 47 ansökningar från 10
länder. Ansökningarna har bedömts
av en grupp internationella sakkunniga under sommaren.
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Besluten fattas under hösten 2007
av de nationella forskningsfinansiärerna, cirka 20 tjänster förväntas
beviljas. Mottagarna av flare-bidragen kommer att delta i en ”summer school” om tvärvetenskaplig
äldreforskning som arrangeras i
samverkan mellan Vårdalstiftelsen,
Vårdalsinstitutet och FAS i juni
2008.
Den 26–27 november 2007 anordnar era-age ett femte European
Forum Meeting i Paris. Temat är
”Ageing and migration” och vänder
sig till beslutsfattare, forskare och
finansiärer.
Frågor kan ställas till:
Kerstin Carsjö, forskningssekreterare, tel. 08-775 40 89, e-post:
kerstin.carsjo@fas.se; eller Kenneth Abrahamsson, programchef,
tel. 08- 775 40 91, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se. Mer information om era-age återfinns på dess
webbplats: www.shef.ac.uk/era-age.

Internationellt – eu
Stöd för forskare inom FAS ansvarsområden, som planerar att skicka in
en ansökan inom eu:s Ramprogram.
Rådgivning inför ansökan

Om ni behöver hjälp med att finna
lämpligt program eller med hur
ni ska gå tillväga vid planering av
ansökan m.m., hör av er till cecilia.grevby@fas.se eller tel. 08775 40 74.
Planeringsbidrag för EU-ansökan

kommer att finnas även under 2008
och 2009. Läs mer på: http://www.
fas.se/planeringsbidrag
”Att söka eu-projekt”-seminarium i
februari 2007, på FAS

FAS anordnar ett seminarium med
information om de utlysningar som
är relevanta för forskare inom FAS
ansvarsområden. Det kommer även
att erbjudas tillfälle till personlig
konsultation med eu-rådgivare,
och FAS programchef Kenneth
Abrahamsson. Boka redan nu in
www.fas.se
Allmän information om FAS, projektkatalog,
ansökningstider, webbtjänst för forskare,
bokhandel m.m.

denna dag i era kalendrar. Ett mer
detaljerat program kommer i nästa
nyhetsbrev.

gen under hösten 2008. Läs mer på:
http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/health_en.html

Ideas – ERC (European Research
Council)

People

”Advanced Investigator Grant”
– ”The erc Advanced Investigator
Grant scheme (erc Advanced Grant)
aims to encourage and support
excellent, innovative and investigator-initiated research projects
carried out by leading advanced
investigators. This funding scheme
complements the erc Starting Grant
scheme by targeting researchers who
have already established themselves as being independent research
leaders in their own right. The first
call for the erc Advanced Investigator Grant will be launched in late
2007”.
Utlysningen för aig kommer i slutet
av november 2007. Här kan redan
väl etablerade forskare söka projekt
(lön, resor, utrustning etc.). Sista
ansökningsdag kommer att vara
under våren 2008, med olika datum
för olika områden – Social science
and humanities förmodligen redan i
februari 2008. Har ni frågor kring
ansökan, hör av er. Läs mer på:
http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/
home_en.html
Tematiska området ”Social Science
& Humanities”

Det finns för närvarande en öppen
utlysning med sista ansökningsdag
den 29 november 2007. De aktuella
områdena kan ni finna i arbetsprogrammet som kan laddas ned på
Cordis: http://cordis.europa.eu/fp7/
dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
CooperationDetailsCallPage&call_
id=39.
Där finns också instruktioner för
ansökan etc. Om något är oklart,
hör av er till oss. När nästa arbetsprogram kommer vet vi inte riktigt
än, men det blir under 2008.
Tematiska området ”Health”

Inom detta område finns flera
”topics” inom folkhälsa. Här finns
inga öppna utlysningar för tillfället.
Men arbetet med nästa arbetsprogram pågår för fullt. Det kommer
även här under sommaren 2008,
med sista ansökningsdag förmodli-

Här kan man bl.a. söka postdoc,
”Life-long training and career development” (ief inom Europa, och
iof för att åka utanför eu, samt iif
för att bjuda in postdoc från länder
utanför eu) och nätverk, ”Initial
Training Networks” (itn), inom det
s.k. Marie Curie-programmet.
Läs mer på: http://cordis.europa.
eu/fp7/people/home_en.html.
Utlysningen kommer förmodligen
under våren 2008. Sista ansökningsdag kommer, som under 2007, att
vara i augusti månad för eif, oif
och iif, medan nätverken förmodligen har en sista ansökningsdag
några veckor senare.

Vidgat samarbete mellan Sverige och Kina
År 2004 tecknade Sveriges och
Kinas regeringar ett avtal om forskningspolitiskt utbyte. Under 2006
och början av 2007 påbörjades ett
planeringsarbete i syfte att förverkliga avtalets intentioner.
Avtalstexten betonade vikten av att
”främja de nära och vänskapliga
förbindelserna mellan sina båda
länder och som är medvetna om
den snabba utbredningen av vetenskaplig kunskap och av dess positiva
bidrag till att främja bilateralt och
internationellt samarbete”.
I avtalet betonades gemensamma
expertmöten, utbyte av information och identifiering av gemensamma områden för forskning och
utveckling, utbyte av kunskap,
forskningspolitik, praxis, lagar och
bestämmelser, genomförande av
gemensamma samarbetsprojekt och
program.
Den 17–19 september genomfördes
”2nd Sino-Swedish Science Week”
i Beijing. Programmet innefattade
dels en konferens om forskningsoch innovationspolitik, där forskningsminister Lars Leijonborg och
Kinas forskningsminister Wang
Gang medverkade, dels ett antal
workshops om materialforskning,
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nya generationer av mobil kommunikation, biomedicinsk forskning
och traditionell kinesisk medicin,
miljö, energi och klimatförändringar samt folkhälsa, hälsovårdssystem
och infektionssjukdomar.
Den svenska delegationen bestod av
drygt 100 ledande företrädare för
regeringskansliet, universitet och
högskolor, forskningsfinansiärer,
företag, myndigheter och organisationer.
FAS, Vårdalstiftelsen och KK-stiftelsen arrangerade inom detta paket en
workshop om folkhälsa, demografi
och hälsovårdssystem, där följande
områden behandlades:
• ”Care of the new born infant,
teenage pregnancy & social
gradients for health”
• ”Oral health and prevention to
implants and dental design”
• ”E-health promotion and medical
practice in transition”
• ”Preventive community actions”
• ”Aging society; demography and
welfare”
• ”Health care distribution; primary
and secondary prevention”
• ”Health care knowledge
management and processes; from
hospital care to primary care”
• ”Cross-boundary arenas and
platforms for sustainable future
collaboration between China and
Sweden”
I denna workshop medverkade över
ett dussin svenska forskare och
experter från arc, chess, Karolinska Institutet, universiteten i Umeå,
Göteborg och Lund m.fl. forskningsmiljöer.
Diskussionen ledde till gemensamma prioriteringar av forskningsområden av tvärvetenskaplig och
långsiktig karaktär.
Tre breda samarbetsområden aktualiserades under workshopen:
1. grundläggande och jämförande
forskning om demografi,
välfärdsmodeller och folkhälsa,
2. tillämpad forskning, utveckling
och utbildning rörande folkhälsa,

åldrande och metoder för ”Health
Care Systems”
3. forskning och utveckling
rörande ”health care and hospital
management systems, monitoring
and evaluations of health
indicators”.
Formerna för fortsättningen av samarbetet med Kina diskuteras vidare i
samverkan mellan utbildningsdepartementet, berörda finansiärer och
intresserade lärosäten. Sannolikt
kommer globaliseringsfrågor och
betydelsen av det internationella
samarbetet utanför Europas gränser
att vara ett tema som kan komma
att lyftas fram i den kommande
forskningspolitiska propositionen år
2008.
FAS ser det som angeläget att skapa
en bättre överblick av vilket samarbete med Kina som redan pågår
inom av FAS finansierade forskningsmiljöer, framförallt nystartade
FAS-centra.
Mer information lämnas av:
Programchef Kenneth Abrahamsson, tel: 08-775 40 91, mobil:
070-546 83 53, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se.

Konferenser

Internationell konferens om vetenskapskommunikation
Nästa sommar, den 25–27 juni, är
Vetenskapsrådet tillsammans med
bland andra Lunds universitet,
Malmö Högskola och Dansk Naturvidenskabsformidling värd för den
globala konferensen pcst-10, Public
Communication of Science and
Technology.
pcst är ett nätverk av både praktiker och teoretiker inom vetenskapskommunikation. Detta gör pcst till

en konferens med ett perspektiv som
täcker det mesta rörande kommunikation av forskning och vetenskap
– även ”social sciences” och humaniora.
Konferensen arrangeras vartannat
år i olika delar av världen. År 2006
var det i Seoul, Korea, 2004 i Barcelona och 2002 i Kapstaden. Nu är
det första gången som konferensen
hålls i Skandinavien.
Huvudprogrammet äger rum i
Malmö, men även Lund och Köpenhamn ingår i programmet.
Det är ett viktigt tillfälle för Skandinavien att visa världen vad vi kan.
Från arrangörssidan hoppas man
på en bred nordisk närvaro och vill
gärna uppmana både forskare och
praktiker att föreslå papers, sessioner eller posters. För första gången
blir det möjligt att på ”hemmaplan”
ta del av vad som sker inom vårt
område över världen.
På www.pcst-10.org finns mera
information, inklusive länkar till
registrering av abstracts eller andra
förslag. Registrering för deltagare
utan egna presentationer öppnar i
januari 2008.

lingen med ökad andel äldre och
dess betydelse för försörjning och
välfärd, dels äldres hälsa och funktionsförmåga, omsorg och boende.
I fokus ligger det goda åldrandet
och att allt fler lever längre och
uppger sig vara vid god hälsa.
Program och uppgifter om anmälan
finns på FAS webbplats: www.fas.
se/aldrandet. Konferensen genomförs i samverkan med Riksbankens
Jubileumsfond, Vinnova och Vårdalstiftelsen.

Den kompetenta
arbetsplatsen
Torsdagen den 29 november arrangeras konferensen ”Den kompetenta
arbetsplatsen. Forskning om lärande
i arbetslivet – nuläge och framåtblick” på Mälardalens Högskola.
Initiativet till konferensen kommer
från FAS och Vinnova och Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och den genomförs i
samverkan med Svenska esf-rådet
och mint-gruppen vid Mälardalens
högskola.

Det goda åldrandet

Konferensen syftar till att ge en lägesbild när det gäller forskning om
lärande och kompetensförsörjning
i arbetslivet. Vidare vill den initiera
en diskussion om framtida strategier
när det gäller forskning, utveckling
och förnyelsearbete inom området.

Onsdagen den 7 november 2007, kl
13–18 genomförs konferensen ”Det
goda åldrandet – en utmaning för
politik och forskning” i Folkets Hus
i Stockholm.

Program för konferensen finns på
länken www.eki.mdh.se/forskning/
mint/dka2007. Information finns
också på FAS webbplats, www.fas.
se/arbetsplatsen.

Konferensen syftar till att fördjupa
dialogen mellan forskare, politiker
och praktiker om nya kunskapsbehov inför det åldrande samhället
med tonvikt på samhällsvetenskaplig forskning. Konferensen behandlar dels den demografiska utveck-

Mer information lämnas av:
Programchef Kenneth Abrahamsson, tel: 08-775 40 91, mobil:
070-546 83 53, e-post: kenneth.
abrahamsson@fas.se .

Ytterligare information:
Projektkoordinator Jan Riise, epost: jan.riise@pcst-10.org
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