Forte
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
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Vad är Forte?
• Forte är en av fyra statliga forskningsfinansiärer
och bildades 2001 (initialt under namnet FAS).
• Forte är en myndighet under
Socialdepartementet.
• Forte finansierar forskning för människors hälsa,
arbetsliv och välfärd.

• Fortes finansiering ska bidra till det svenska
forskarsamhället och på sikt också till individens
och samhällets utveckling.
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Fortes uppdrag
• Finansiera grund-, behovsmotiverad och
tvärvetenskaplig forskning
• Analys och utvärdering av forskning,
kunskapsluckor och kunskapsbehov
• Internationell samverkan
• Kommunikation, dialog och samverkan inom
Fortes ansvarsområden
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Forte i siffror
Budget 2015: 540 mnkr
Beviljat forskningsstöd 20112015 fördelat på de tio största
lärosätena

511
miljoner kronor betalades ut i
forskningsstöd 2015

2,8

Fördelning av utbetalat forskningsbidrag
fördelat på hälsa, arbetsliv och välfärd
(2011-2015)

miljoner kronor var det
genomsnittliga
projektbidraget 2015

UMU

250 000 000
200 000 000

KAU ORU
SU
LIU
GU

LU

KI

59%
av de beviljade projekten
2015 leddes av nya
projektledare

Kronor

UU

Hälsa

150 000 000

Arbetsliv
100 000 000

Välfärd

50 000 000
Bild 4

0
2011

2012

2013

2014

2015

Fortes områden
HÄLSA
• Förekomst av sjukdomar och vilka faktorer
som ökar eller minskar risken för sjukdom
och ohälsa
• Hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser

• Rehabilitering och omvårdnad
• Hälso- och sjukvårdens processer och
system
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ARBETSLIV
• Arbetsmarknadens funktion och reglering, överoch underutbildning samt hinder för tillträde till
arbetsmarknaden. Frågor om arbetslöshet,
arbetsförmåga samt metoder för att bryta
socialt utanförskap.
• Arbetets organisering, nya modeller för
organisering, och studier kring ledarskap och
styrning. Samhällsförändringars påverkan på
arbetsorganisation och arbetets förutsättningar.
Balans i arbete och balans mellan arbete och
familj/fritid.
• Fysiska och kemiska risker i arbetsmiljön,
belastningsskador och rehabilitering.
Utformning av arbetsmiljön med hänsyn till
individens hälsa, säkerhet och utveckling
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VÄLFÄRD
• Socialpolitiken och socialförsäkringen,
lagstiftning och institutioner, samt hur de
påverkar välfärdssystemet och samhället.
• Studier av välfärd och levnadsvillkor för
särskilda grupper och socialt arbete och
omsorg.
• Sociala relationer i samhället om bland annat
etniska relationer, barn och ungdomars
livssituation och om funktionshindrades
förutsättningar för fullt deltagande i samhället.
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Finansiering från Forte
• Projektbidrag
• Juniorforskarbidrag
• Programstöd
• Postdocbidrag
• Forte-centra

• Nätverksbidrag
• Konferensbidrag
• Publiceringsbidrag

FORSKNING

KUNSKAPSSPRIDNING

INTERNATIONALISERING

• Gästforskarbidrag
• Planeringsbidrag för EUansökningar

• Bi-laterala utlysningar
• ERA-NET, Joint Programming
Initiative
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Utbetalade medel på olika bidragsformer
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Ansökningsåret på Forte
December
Utlysningarna av finansiering till
forskningsprojekt, postdoc, juniorforskare
publiceras.

September
Fortes styrelse beslutar om
vilka forskningsprojekt,
postdoc- och
juniorforskaransökningar som
beviljas finansiering.

Hela året
Vissa utlysningar kan vara öppna
året runt. Det handlar då om
mindre bidrag samt planeringsbidrag för att delta i EU:s
forskningsprogram.
Ibland utlyser Fortes särskilda
medel för större
programsatsningar eller riktade
insatser. Dessa annonseras
under ”Kommande utlysningar” i
god tid innan själva utlysningen
kommer ut.

Februari
Höstens utlysningar stänger.
Mars
Fortes prioriteringskommittéer
bereder ansökningarna för
forskningsprojekt, postdoc och
juniorforskare. Övriga ansökningar
bereds inom Fortes kansli.
April
Beslut om vilka ansökningar
för forskningsprojekt, postdoc,
juniorforskarbidrag som går
vidare till steg två skickas ut.

Maj
Sista dag för att skicka in fullständiga
projektansökningar samt komplettera
postdoc-ansökningar. Beslut om vilka
ansökningar för nätverk, större gästforskarbidrag och utlandsstipendier
som beviljats finansiering skickas ut.

Nuläge: Fortes Open Accesspolicy
• Forskare ska publicera sina artiklar med fri tillgång för alla
(open access) med högst sex månaders fördröjning.
• Alla beviljade projektbidrag ges ett generellt bidrag om 30 000
kronor för open access-publicering

• För tidskrifter som söker publiceringsbidrag från Forte kan
endast de som tillåter parallellpublicering med ingen eller
högst 6 månaders tidsfördröjning och/eller övergår till Open
Access-publicering kan komma ifråga för publiceringsbidrag.
• Forte-stödda tidskrifter ska ej få ta betalt för
parallellpublicering.
FOKUS PÅ PUBLICERING!
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Nyläge: Inspel forskningsprop.
• Ökat stöd till infrastruktur och tillgång till databaser och register
- Fortsatta investeringar i infrastruktur för registerforskning bör vara högprioriterat.
- Med infrastruktur inom Fortes områden menas exempelvis survey-undersökningar, databaser,
biobanker och mätapparatur för analyser av miljöfaktorer.
- offentliga data, register och forskningsdata, som finansieras med offentliga forskningsmedel, ska
vara öppet tillgängliga för forskningen.

• Förslag
- stödja utvecklingen av infrastruktur och tillgång till öppna data i samverkan med forskningsråden
- samverka med övriga forskningsfinansiärer – i synnerhet Rådet för forskningens infrastrukturer
(RFI) – för att implementera och följa upp den nya modellen för stöd till infrastrukturer
- verka för att lagstiftningen när det gäller persondata och registerforskning utvecklas i en riktning
som understödjer registerforskningen, inklusive bevaka denna utveckling inom EU.
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Open access av data….
…inkluderar:
1) tillgång till allmänt finansierade register- och
statistikdatabaser
2) tillgång till rådata som använts i samband med
publicering
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Varför tillgängliggöra
forskningsdata?
• Kontroll/Kvalitetssäkring
• Replikerbarhet/Uppföljning
• Vidareutveckling/effektivitet
• Samhällsnytta
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Utmaningar
• Stora konsortier/register och små projekt
• Lokal uppbyggnad eller nationellt
ansvar/standardisering

• Kvantitativt data och kvalitativa data
• Tillgänglighet och sökbarhet/metadata
• Övrigt
- Embargo
- Etik och Känslig information
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Sammanfattande slutsats
• Utmaningarna är många

• Värdet är stort
• Forte bevakar utvecklingen
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Kontakt:
Andreas Björke, ekon.dr
Forskningssekreterare
andreas.bjorke@forte.se
08-775 40 89
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