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Handläggningsordning för beviljade forskningsprojekt och ansökningar från 
Göteborgs universitet till federala amerikanska finansiärer, särskilt National 
Institutes of Health (NIH) 
 
Ansökningar om forskningsmedel från NIH lämnas elektroniskt via den federala 
amerikanska ansökningsportalen Grants.gov1. För att stödja forskarna i 
ansökningsprocessen och säkerställa att de lagar och förordningar som reglerar federala 
amerikanska forskningsbidrag efterlevs, ska denna handläggningsordning följas vid 
ansökningar om forskningsmedel från Göteborgs universitet till NIH och andra federala 
amerikanska finansiärer som använder Grants.gov2. 
 
  

1. Anvisningar. Information och anvisningar om ansökan från Göteborgs universitet 
om federal amerikanska forskningsmedel, i synnerhet NIH-bidrag, finns 
tillgängliga på webbplatsen www.gu.se/forskninginnovation 

2. Prefektens godkännande. Forskare som avser söka federala amerikanska 
forskningsmedel via Grants.gov ska informera berörd prefekt. Indirekta kostnader 
enligt SUHF:s redovisningsmodell är inte bidragsberättigade enliga NIH:s och 
andra federala finansiärers regler. Därför ska prefekten intyga att institutionen kan 
ta emot ett beviljat bidrag innan ansökningsprocessen påbörjas. Blankett, bilaga 1, 
som undertecknas av prefekt och forskare inlämnas till forskningsrådgivarna vid 
Forsknings- och innovationsservice (FoI). 

3. Samråd. Den sökande ska samråda med forskningsrådgivare och ekonom vid FoI i 
ansökningsprocessen. Krav på samråd med FoI gäller även i de fall forskaren är 
medsökande på en ansökan med annan huvudman. FoI skall kontaktas så snart 
forskaren har identifierat en utlysning som hon/han avser ansöka inom, dock senast 

                                                        
1 Webbportalen Grants.gov (http://www.grants.gov) är mottagningscentral för ansökningar om 
forskningsmedel för federala amerikanska forskningsfinansiärer. 
2 En kontinuerligt uppdaterad lista över alla finansiärer och myndigheter som använder Grants.gov 
finns på webbsidan http://www.grants.gov/search/agency.do  
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20 arbetsdagar före sista ansökningsdag. Inom två arbetsdagar kontaktas den 
sökande av en forskningsrådgivare och en tidpunkt för samråd överenskommes. 
Prefekten ska informeras om samrådet och ges möjlighet att delta. En tidsplan för 
ansökans färdigställande upprättas. Vid samrådet informerar forskningsrådgivaren 
om gällande bestämmelser och budgeten utformas i samråd med ekonom vid FoI, 
se vidare punkt 5. 

4. Försäkran (särskilt för NIH). Enligt NIH:s regelverk ska huvudsökande 
underteckna en försäkran, ”Principal Investigator Assurance” (PIA), bilaga 2. 
Forskningsrådgivaren ansvarar för att en PIA för varje ansökan upprättas. 
Forskaren ansvarar för att PIA undertecknas, diarieförs och arkiveras på 
institutionen samt uppdateras vid behov. Motsvarande försäkran till andra federala 
amerikanska finansiärer hanteras på samma sätt. 

5. Granskning och inlämnande av ansökan. Ansökan via Grants.gov kan endast 
lämnas in av en ”Authorized Organization Representative” (AOR). AOR för 
Göteborgs universitet avseende elektroniska ansökningar till federal amerikanska 
finansiärer är sektionschef på FoI och genom delegation ytterligare en till två 
forskningsrådgivare. AOR ansvarar för att inlämnade ansökningar följer tillämpliga 
federala lagar och förordningar. Den elektroniska valideringen hos Grants.gov och 
mottagande myndighet kan ta flera dagar. Eventuella fel i ansökan ska åtgärdas och 
en korrigerad version av ansökan lämnas innan sista ansökningsdag. Fullständig 
ansökan ska därför vara FoI tillhanda senast åtta arbetsdagar före sista 
ansökningsdatum. Samråd med FoI ska dock ha skett tidigare (se punkt 2). 

6. Kostnader för regelverksuppfyllande åtgärder (”compliance”). NIH tillåter för 
utomamerikanska organisationer ett påslag om högst 8 % av direkta 
projektkostnader för att täcka omkostnader som uppstår när universitet ska fullgöra 
sina skyldigheter gentemot NIH. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till 
aktiviteter och åtgärder som genomförs enbart för att efterleva NIH:s regelverk. 
Kostnaderna för regelverksuppfyllande åtgärder ska bokföras på en verksamhet på 
FoI. 

7. Financial Conflict of Interest. Enligt NIH:s regelverk skall bidragstagare rapportera 
till FoI om man innehar betydande ekonomiska intressen, SFI (Significant 
Financial Interest ).3 Skyldighet att rapportera uppkommer om följande 
förutsättningar föreligger; a) dessa intressen är kopplade till verksamhet på GU, 
innefattar forskning och undervisning, b) summan överstiger 5 000 US dollar. 
Undantaget från regeln är inkomster från undervisning och som härrör från statligt 
eller kommunalt finansierad verksamhet, universitetssjukhus, eller på annat sätt är 
kopplat till universitet eller högskola. Vidare undantas ekonomiska intressen i form 
av fonder och investeringar som exempelvis pensionssparande förutsatt att ansvarig 
forskare inte direkt kontrollerar dessa fonder eller investeringar. NIH:s regelverk 
kräver vidare att bidragstagare utbildas om reglerna gällande Financial Conflict of 
Interest. Det sker vid det uppstartsmöte som FoI kallar till inför varje projektstart, 
se punkt 10, nedan. 

8. Etikprövning av forskning som avser människor. I tillägg till den vanliga 
etikprövningen av humanstudier krävs en årlig granskning av NIH-finansierade 
projekt. Vid Göteborgs universitet genomförs denna granskning av The Committee 
for continuing ethical review som handläggs av Sahlgrenska Akademins kansli. 
Projektets Principal Investigator ansvarar för att projektet anmäls för årlig 
granskning. 

                                                        
3  www.grants.nih.gov/grants/policy/coi 
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9. Hantering av erhållna bidragsmedel. Bidragsmedel till regelverksuppfyllande 
åtgärder placeras på en verksamhet på FoI. Bidragsmedel till direkta kostnader 
utbetalas till berörd institution. Institutionen ansvarar för löpande hantering och 
bokföring av medlen. 

10. Projektstart. För varje nytt beviljat projekt ska ett administrativt uppstartsmöte 
hållas för att säkerställa att finansiärens och Göteborgs universitets rutiner är kända 
av projektets Principal Investigator och ansvarig administratör vid institutionen. 
FoI ansvarar för att kalla till mötet. 

11. Rapportering. Ekonomisk och vetenskaplig rapportering ska vanligtvis göras 
årligen till NIH. Projektets Principal Investigator ansvarar för den vetenskapliga 
rapporteringen. Ekonomisk rapportering, ”Financial Status Report” (FSR), ska 
godkännas och inlämnas av ansvarig ekonom på FoI med rättigheter att lämna FSR 
i eRA Commons4. Senast 20 dagar före rapporteringsperiodens utgång ska 
ansvarig administratör vid institutionen kontakta FoI för genomgång av periodens 
ekonomiska rapportering. Vid den ekonomiska rapporteringen redovisas både 
direkta kostnader och regelverksuppfyllande kostnader. 

12. Resekostnader: Vid resa med NIH-medel ska det tas hänsyn till Fly America Act4 

och Open Skies Agreement5. För traktamenten ska Göteborgs universitets:s egna 
regler följas, men projektet får inte yrka högre kostnader än vad som är tillåtet 
enligt U.S. Government Federal Travel Regulations6 vid den ekonomiska 
rapporteringen. 

13. Ändringar i budgeten. NIH Grants Policy Statement tillåter vissa budgetändringar, 
läs NIH GPS 8.1. Överföring av medel till nästa period kräver tillstånd från NIH 
om inget annat har angetts i Notice of Award. Då ska det en ny budget för de medel 
som överförs till nästa projektperiod lämnas in till Grants Management Officer vid 
NIH. 

14. Ägande och märkning av utrustning. NIH äger all utrustning som är finansierad 
med NIH-medel till dess Göteborgs universitet har fått tillstånd att avyttra 
utrustningen. All utrustning som har köpts i ett NIH-projekt måste märkas så att det 
framgår att den är finansierad med NIH-medel.  

15. Revisioner. De år som universitets federala intäkter överstiger 500 000 USD ska 
det göras revision på ett urval av/alla NIH-projekt. Forsknings- och 
innovationsservice informerar berörda institutioner i början av varje kalenderår om 
revision är nödvändig.  

16. Samfinansiering. För intäkter fr.o.m. 1 juli 2012 samfinansierar rektor och fakultet 
de indirekta kostnaderna med femtio procent vardera för NIH-finansierade 
forskningsprojekt enligt separat hanteringsordning, liknande som för EU-
finansierade forskningsprojekt. 

                                                        
4 NIH:s elektroniska system för bidragshantering. 
4 Fly America Act är ett regelverk med långtgående krav på att man ska resa med amerikanska 
flygbolag när resan betalas med federala medel: http://www.tvlon.com/resources/FlyAct.html  
5 Reglerna för Fly America Act är numera lättare för oss att följa sedan Open Skies Agreement har 
tillkommit. I den ges möjlighet att flyga med europeiska flygbolag: 
http://www.gsa.gov/portal/content/103191  
6 U.S. Government Federal Travel Regulations reglerar hur höga resekostnader och traktamenten 
som kan yrkas i kostnadsredovisningen i NIH-projekten: http://www.gsa.gov/portal/content/104790 

 


