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Möte mellan representanter för svenska
universitet och amerikanska forskningsfinansiärer i
Washington DC
Tillväxtanalys anordnade den 9 november 2011 ett möte mellan forskningssekreterare från olika svenska universitet och representanter från några utvalda amerikanska forskningsfinansiärer på ambassaden i Washington DC. Syftet med mötet
var att diskutera hur universiteten bäst bör förvalta och rapportera de projekt som
svenska universitetsforskare erhållit från dessa samt lära mer om vilka ansökningsmöjligheter som finns.
Medverkande var Jeff Leggit från CDMRP, Bonnie Thompson och Beth Strausser
från NSF, George Herrfurth och Mary Kirker från NIH, Tom Wang från AAAS
och Corey Cohn från DOE, Emilia Rung, Ellen Rydberg, Mathilda Segerstad, från
Göteborgs Universitet(GU), Eva Björndal, Christine Chang, Patriq Fagerstedt, från
Karolinska Institutet (KI), Ragna Ehrenstrahle, Karin Langborger, Kjell Josefsson,
Anneli Wiklander från Lunds Universitet (LU), Maryam Hansson Edalat, från
Stockholms Universitet (SU), Anders Wennström, Umeå U (UmU), Carolina Rydin Uppsala universitet (UU) samt Lars Friberg, Kamilla Kohn-Rådberg (delvis),
och Sofie Björling från Tillväxtanalys.
Forskningssekreterarna från de svenska universiteten hade medverkat vid den årliga NCURA-konferensen (National Council of University Research Administrators) i Washington. De kontaktade Sofie Björling under hösten och uttryckte önskemål att både träffa Tillväxtanalys och om bistånd med att organisera mötet med
finansiärerna.
Mötet började kl 13 med att alla hälsades välkomna och sedan följde en kort presentation av de medverkande. De amerikanska gästerna tog sedan vid med presentationer.
Överste Jeff Leggit, chef för Congressionally Directed Medical Research Programs (CDMRP), berättade om denna speciella bidragsform under Department of
Defense som får sin budget årligen av kongressen. Bidrag ges framförallt inom
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cancerforskning och kan beviljas både inom och utanför USA. Svenska universitet
har under året fått 14 bidrag från CDMRP på en totalsumma av $6,483,062, varav
KI står för tio, UU tre och LU ett projekt. Leggit beskrev hur ansökningsprocessen
och utvärderingsprocessen för CDMRP går till och de krav på uppföljning och revision som finns. Forskningssekreterarna ställde frågor om framförallt administration av löpande projekt.
Länk till CDMRP presentationen.
Bonnie Thompson Program Manager, Europe and Eurasia, Office of International Science and Engineering, National Science Foundation (NSF) berättade
om NSF och nuvarande satsningar samt dess program för att stödja internationellt
samarbete. NSF kan inte ge bidrag till forskare utanför USA, men erbjuder möjligheten för amerikanska forskare som erhållit NSF-bidrag att på ett förenklat sätt
söka ytterligare medel för internationellt samarbete inom samma projekt. NSF erbjuder bl.a. möjligheter för amerikaner att söka postdoc utomlands och forskare i
tredje land att samarbeta med NSF och USAID (USAs biståndsorganisation) i utvecklingsländer. Beth Strausser, Senior Grants Policy Specialist, Policy Office,
Division of Institution and Award Support, NSF, berättade om NSFs ansöknings- och bedömningsprocess. Båda svarade på frågor om hur NSF ser på internationellt samarbete etc.
Länk till NSF presentationen.
George Herrfurth, International Program Officer for Europe & European
Union, Division of International Relations, Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) berättade om NIH och hur mycket av dess bidrag
som beviljats till forskning i utlandet. År 2011 stödjer NIH knappt 2000 bidrag där
internationellt samarbete ingår och 186 bidrag direkt till utländska forskningsinstitutioner. Forskare i Storbritannien är icke förvånande den största utländska bidragsmottagaren i Europa, Sverige är den sjunde största med sex procent av bidragen. Svenska bidragsmottagare finns på 22 olika universitet, sjukhus och institut.
George Herrfurth berättade även att NIH hade 947 gästforskare från olika EUländer under 2010, varav 29 från Sverige. Mary Kirker, Program Director,
Grants Management Program, NIAID, National Institutes of Health, NIH,
beskrev hur bidrag från NIH ska hanteras och rapporteras och svarade på en mängd
praktiska frågor om hur detta bäst går till.
Länk till NIH presentationen.
Tom Wang, Director for International Cooperation, American Association for
the Advancement of Science (AAAS) beskrev Link2US, ett projekt AAAS genomförde hösten 2010 där utländska forskare och universitetsadministratörer med
NIH-bidrag svarade på frågor om sin bakgrund och hur de såg på NIHs rutiner och
hantering av deras bidrag. Svenska forskare och administratörer var det andra
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största gruppen som svarade på enkäten efter brittiska. De var generellt sett nöjda
med NIHs bidragshantering, men hade även förslag på förbättringar som Tom
Wang redogjorde för.
Länk till AAAS presentationen.
Corey Cohn, Advisor for International Programs, Office of Science, US Department of Energy berättade om Department of Energy som finansierar allt från
grundforskning till utveckling inom energi-området, inklusive högrisk-forskning.
Dess Office of Science finansierar många av de nationella laboratorier som finns i
landet, vilka är möjliga för icke-amerikaner att använda. Corey Cohn beskrev andra
initiativ för internationellt samarbete på myndighetsnivå.
Länk till DOE presentationen.
Sveriges Ambassadör till USA Jonas Hafström hälsade på gruppen av forskningssekreterare och berättade om den politiska diskussionen i USA
Sofie Björling och Lars Friberg avslutade mötet med att berätta om Tillväxtanalys och Washingtonkontorets roll. En diskussion följde om framtida informationsutbyte mellan Tillväxtanalys Washingtonkontor och de svenska universitetsrepresentanterna. Sofie och Lars berättade att samarbeten mellan svenska och amerikanska universitet och forskare är av intresse och att information om dylikt uppskattas. Universitetsrepresentanterna i sin tur önskar ta del av rapportering från
Washington. Det rådde samstämmighet om att mötet även varit värdefullt för att
skapa kontakt mellan Washingtonkontoret och universitetsrepresentanterna och
fortsatt informationsutbyte utlovades.
Mötet avslutades med ett besök på ambassadens tak med vacker utsikt över Potomac och the Kennedy Center of Performing Arts.

