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Uppdrag att förbereda finansiering av forskningsinsatser med
koppling till coronapandemin
Regeringens beslut

Med förbehåll för riksdagens godkännande av förslaget i propositionen
Vårändringsbudget för 2020 (prop. 2019/2020:99) att anslaget 3:1
Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation ska ökas med 100 000 000
kronor för 2020, beslutar regeringen följande.
Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att i samarbete med Verket för
innovationssystem (Vinnova) förbereda för att finansiera forskning och
innovation som snabbt ska kunna bidra till att stoppa utbredningen av covid19 och förhindra framtida pandemiutbrott.
Skälen till regeringens beslut

Regeringen vill snabbt ge extra stöd till forskning som kan bidra till att
dämpa utbredningen och effekterna av covid-19. Internationella samarbeten,
bred samverkan och vetenskaplig öppenhet (open science) är särskilt viktigt i
en situation som denna. Sverige har många forskargrupper, företag och
organisationer som bedriver forskning och utveckling av hög kvalitet och
relevans för covid-19. Dessa aktörer skulle i större utsträckning än idag
kunna bidra till att öka kunskapen och hitta nya vägar i arbetet mot
pandemin och bidra till att bygga upp en beredskap inför framtida
pandemiutbrott.
Närmare om uppdraget

Satsningen ska ha fokus på att dämpa utbredningen och effekterna av den
pågående coronapandemin och främst riktas till forskning vid universitet och
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högskolor, inom hälso- och sjukvården, på institut och hos företag. Medel
kan fördelas till projekt som exempelvis innebär deltagande i nationellt eller
internationellt koordinerade satsningar men också till specifika forskningsoch utvecklingsinsatser, där resultat potentiellt kan förväntas inom en kort
tidsram. Sådan forskning och utveckling kan gälla t.ex. framtagning eller
prövning av nya metoder eller produkter, t.ex. vacciner, medicintekniska
produkter, behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik. Även andra
projekt kan vara relevanta, t.ex. sådana som avser smittspårning och
epidemiologi.
Vetenskapsrådet ska föra dialog med relevanta aktörer så att uppdraget
samordnas med andra covid-19-relaterade åtgärder såsom den utlysning som
gjorts vid Science for Life Laboratory.
Regeringen har under året förtydligat den nationella riktningen för öppen
tillgång. Inriktningen innebär att forskningens produkter, så långt det är
möjligt, ska uppfylla de s.k. FAIR-principerna och att vetenskapliga
publikationer som tagits fram med offentliga medel senast fr.o.m. 2020 bör
bli öppet tillgängliga direkt då de har publicerats.
På regeringens vägnar
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