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Orientering om igangsættelse af coronarelateret forskning 

 
Finansudvalget har den 16. marts tiltrådt aktstykke om, at der afsættes 50 mio.kr. 
til corona-relateret forskning. Det fremgår bl.a. af aktstykket:  
 
Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af til-
skud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private 
forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosti-
cering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af 
corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien.  

 

Se pressemeddelelse og hele aktstykket her: https://ufm.dk/aktuelt/pressemedde-

lelser/2020/regeringen-vil-yde-hurtigt-tilskud-til-coronarelateret-forskning  

 

Forskningen skal bidrage til hurtigst muligt at frembringe forskningsresultater, der 

kan fremme patientbehandlingen eller udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæse-

net – eller på anden måde modvirke truslen fra Covid-19.  

 

Der gives igennem aktstykket mulighed for at relevante forskningsprojekter kan få 

finansiering uden om de normale ansøgningsprocesser, der kan tage op til ni må-

neder. Eftersom de afsatte midler skal bidrage til hurtigst muligt at frembringe 

forskningsresultater, er der tilrettelagt en ansøgnings- og behandlingsproces, som 

vil sikre en langt mere agil og hurtig udmøntning af midlerne. 

 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i forlængelse af aktstykket anmodet 

centrale danske sundhedsvidenskabelige forskningsmiljøer om med meget kort 

frist at identificere og indsende forslag til perspektivrige coronarelaterede forsk-

ningsprojekter til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Konkret er dekanerne fra 

universiteternes fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, prorektor for DTU og fag-

lig direktør for Statens Serum Institut blevet bedt om at indhente forslag til forsk-

ningsprojekter fra forskerne på egne institutioner. Processen vedrørende indhent-

ning af forslag har været foretaget i tæt kontakt med hospitalerne. De fire sund-

hedsvidenskabelige fakulteter og prorektor for DTU er desuden blevet bedt om 

selv at forestå en screening af, hvilke forslag til forskningsprojekter, som de finder 

mest støtteværdige. 

 

Uddannelses- og forskningsministeren træffer herefter i fællesskab med sund-

heds- og ældreministeren – og med bistand fra sundhedsmyndighederne under 

Sundheds- og Ældreministeriet –  beslutning om, hvilke projekter der skal tildeles 

finansiering. Forskningsprojekter, der modtager bevilling, skal i relevant omfang 
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koordinere deres aktiviteter med regionerne. Det forventes, at beslutning om ud-

møntningen træffes senest i den kommende uge. 

 

Nærmere information om rammer og indhold for ansøgning om midler til corona-

relateret forskning er beskrevet i vedlagte bilag, som også lægges ud på 

www.ufm.dk. 

 

Eventuelle spørgsmål vil kunne rettes til: kontorchef Johnny Mogensen, Styrelsen 

for Forskning og Uddannelse, tlf.:7231 8350, e-mail: jkm@ufm.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Johnny K. Mogensen 

Kontorchef 
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