Utlysning: bidrag för att främja forskningssamarbete i medicinsk humaniora och
samhällsvetenskap.

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap utlyser härmed minst två bidrag om
maximalt 350 000 kronor vardera för att främja tvärvetenskapligt forskningssamarbete inom
området medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Bidrag kan sökas för samarbeten mellan
forskare inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och forskare inom
vetenskapsområdet för medicin och farmaci och ska leda till högkvalitativa och nyskapande
forskningsansökningar under år 2022 (VR, RJ, FORMAS, Wallenbergstiftelserna eller likvärdiga
forskningsfinansiärer). Bidraget kan exempelvis användas till kostnader förbundna med
ansökningsarbete såsom löner, möten, resor, språkgranskningstjänster mm.
Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har blivit ett nyckelbegrepp för att beskriva
samverkan inom utbildning och forskning mellan humaniora, samhällsvetenskap, medicin/hälsa
samt farmaci. Fältet innefattar frågeställningar relaterade till medicin, sjukdom och hälsa i ett
historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Den mångvetenskapliga inriktningen innebär att
medicinsk humaniora utgör ett brett område och omfattar studier som sträcker sig från individens
erfarenheter av sjukdom och hälsa till utvecklingen av medicinska praktiker och samhälleliga
perspektiv på hälso- och sjukvård.
Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap bidrar därmed till en fördjupad förståelse för
sammanhangen kring och konsekvenserna av aktuella frågor och trender inom hälso- och
sjukvård, exempelvis personcentrerad vård, patientinflytande, e-hälsa, läkemedelsutveckling,
genteknik, ojämlikhet inom hälsa och vård med flera områden. Centret ser därför gärna, men är
inte begränsade till, ansökningar på dessa och närliggande teman. Bidragen betalas ut genom
omkontering av kostnader till Centrum. Medel som inte på detta sätt använts innan 31 december
2022 återgår till Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.
Ansökningens utformning
Ansökan skrivs på engelska eller svenska och ska innefatta
•

•
•

Kortfattad projektbeskrivning (där den löpande texten får omfatta högst 3 A4-sidor i
punktstorlek 12, exklusive litteraturlista). Beskrivningen ska innefatta en projektplan där
syfte och mål, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, relevans för medicinsk
humaniora, tidsplan och organisation tydliggörs, samt en beskrivning av de ingående
forskarnas respektive bidrag till projektet och vad samarbetet förväntas resultera i.
CV från samtliga i projektet ingående forskare (högst 2 sidor per person).
Publikationslista från samtliga i projektet ingående forskare med vardera maximalt 5
åberopade publikationer av högst vikt för projektet (OBS! Inga publikationer ska skickas
in).
Budget för projektet (i därför avsedd excelmall), som maximalt får omfatta 350 000
kronor inklusive OH och lönebikostnader om 55 procent på lönemedel.

Ansökan skickas in via kurtlänk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt18452
Sista ansökningsdag: 15 april 2021 kl. 23:59.

Beredning
Ansökningarna bedöms av styrelsen vid Centrum för medicinsk humaniora och
samhällsvetenskap, eller av externa granskare om behov föreligger. Projektplanerna bedöms efter
vetenskaplig kvalitet, det planerade projektets originalitet, genomförbarhet samt dess potential att
på ett fruktbart sätt bidra till att utveckla, samarbeta kring och synliggöra medicinsk humaniora
och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet och utanför universitetet. Observera att
styrelseledamöter och anställda på Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap inte
kan söka detta bidrag. Beslut om anslag meddelas via e-post 1 september 2021. Med beslut
skickas också Centrums anvisningar om återrapportering.

Kontaktperson: Ylva Söderfeldt, föreståndare.
Mejladress: ylva.soderfeldt@idehist.uu.se

