
Nye forskernettverk  –  medisinsk og helsefaglig forskning 
 
COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle 
EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid 
ved å igangsette vitenskapelige nettverk ("COST-aksjoner"). Nærmere informasjon om COST  
kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/ . 
 
I november 2018 ble det vedtatt å igangsette 40 nye COST-aksjoner, hvorav følgende er 
innenfor/relevante for medisinsk og helsefaglig forskning: 
 

 CA18103 – Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological 
targets 

 CA18106 – The neural architecture of consciousness 

 CA18113 – Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms 

 CA18116 – Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific, and societal 
challenge 

 CA18117 – European network for Gynaecological Rare Cancer research: From 
Concept to Cure 

 CA18118 – Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE 

 CA18122 – European Cholangiocarcinoma Network 

 CA18123 – The Pan-European Family Support Research Network. A bottom-up, 
evidence-based and multidisciplinary approach 

 CA18124 – European Sexual Medicine Network 

 CA18125 – Advanced Engineering and Research of (aero)Gels for Environment and 
Life Sciences 

 CA18127 – International Nucleome Consortium 

 CA18131 – Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies 

 CA18132 – Functional Glyconanomaterials for the Development of Diagnostics and 
Targeted Therapeutic Probes 

 CA18133 – European Research Network on Signal Transduction 

 CA18138 – Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in 
Peripartum Depression Disorder 

 CA18139 – Genomics of MusculoSkeletal traits Translational Network 

 
Vedlagte fil gir en oversikt over alle de nye COST-aksjonene, inkludert et sammendrag av den enkelte 
aksjon. 
 
Norges forskningsråd koordinerer prosessen med henblikk på norsk deltakelse i COST-aksjoner. 
Vedlagt følger søknadsskjema som skal brukes av dem som er interessert i å delta. Søknader som 
mottas innen 15. desember 2018, vil bli behandlet samlet. Etter denne datoen vil søknader 
behandles fortløpende. 
 
Hans Hellebostad er kontaktperson for COST-aksjoner innenfor medisin/helse og kjemi. Søknader om 
deltakelse på disse områdene kan sendes til hh@forskningsradet.no.  
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