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Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget 
forskningsindsats for nyresygdomme. Det er et 

mål, at en flerårig indsats kan gøre en forskel for 
nyreforskningen i Danmark. 

Forskning i nyresygdomme
Ansøgningsopslag 2023
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Baggrund 
Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 
10-15 % af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion, men nyresygdomme er ofte 
oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser. 

I Danmark er der gode forskningsmiljøer og talenter inden for nyremedicin og -patofysiologi på 
landets hospitaler og universiteter, og der er anledning til at støtte yderligere forskning og 
udvikling inden for området. På denne baggrund har Augustinus Fonden igangsat en pulje 
målrettet forskning i nyresygdomme i perioden 2019-2024. 

Forskningsfelt
Augustinus Fonden ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning. Det sker i 
dialog med landets førende fagpersoner på området. Puljen rummer mulighed for støtte til 
projekter i relation til:

• Årsager
• Forebyggelse
• Diagnostik
• Behandling 
• Komplikationer 

Såvel kliniske- og eksperimentelle studier som epidemiologiske forskningsprojekter kan støttes. 

Kriterier  
Det er målet at støtte forskningsprojekter af højeste kvalitet. I vurderingen af de indkomne 
ansøgninger vil der blive lagt vægt på: 

• Kvalitet og videnskabeligt indhold
• Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer, 

samarbejdspartnere, m.v. 
• Gennemførlighed
• Værdien for patienter og samfund

Hvem kan søge Nyreforskningspuljen?
Augustinus Fondens nyreforskningspulje kan søges af forskere og læger ansat ved et af landets 
hospitaler eller universiteter. Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt samarbejde 
ses gerne. 

Støttebeløb
Der kan søges om støtte fra 1 million kroner, men fonden opfordrer til ansøgninger i større 
samlede projekter med en beløbsramme på 3-5 millioner kroner til en 3-5-års projektperiode. 
Tidligere modtagere af bevillinger fra Augustinus Fondens nyreforskningspulje vil dog kunne 
komme i betragtning til supplerende beløb på under 1 mio. kr., hvis det er en opfølgende 
ansøgning på en tidligere bevilling.
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Der kan søges støtte til lønmidler til både VIP og TAP. Ved tildelt støtte kan maksimalt 5 % af 
det bevilgede beløb anvendes som administrationsbidrag (overhead) til udgifter, der skal være 
direkte relateret til det ansøgte projekts forankring på værtsinstitutionen.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at man som udgangspunkt ikke kan ændre 
ansøgerinstitution efter at ansøgningen er behandlet. Ansøgere, der er ansat ved flere 
institutioner, skal derfor på forhånd have afklaret på hvilken institution, projektet skal forankres.  

Bedømmelsesudvalg 
Fonden har nedsat et udvalg bestående af en gruppe højt profilerede danske forskere med bred 
ekspertviden inden for nefrologisk klinik og forskning og med stor indsigt i såvel det nationale som 
internationale forskningsområde. 

Bedømmelsesudvalgets sammensætning fremgår af fondens hjemmeside. 

Bedømmelsesudvalget kan ikke selvstændigt fordele de afsatte midler, men vil indstille en 
prioritering til Augustinus Fondens bestyrelse.

Fakta 
Fonden har afsat en pulje på 20 millioner kroner pr. år i perioden 2019-2024, i alt 120 millioner 
kroner. Puljen opslås én gang årligt.

Ansøgningsproces
Der kan indsendes ansøgninger til fonden i perioden onsdag d. 15. marts 2023 til onsdag d. 14. 
juni 2023 kl. 12.00. 

Ansøgningerne indsendes i Augustinus Fondens digitale fondssystem, som tilgås via 
hjemmesiden www.augustinusfonden.dk/ansoegning. I det digitale fondssystem er oprettet et 
særligt ansøgningsskema: Ansøgning til nyreforskning, som vil være åbent for indsendelse af 
ansøgninger i perioden. I ansøgningsskemaet skal udfyldes en række standardinformationer 
samt vedhæftes bilag.

Der fremgår vejledning i det digitale ansøgningsskema – herunder også teknisk vejledning. 

Indhold i ansøgningen: 
• Information om ansøger 
• Information om værtsinstitution (kan som udgangspunkt ikke ændres efter behandling) 
• Dato for forventet projektstart og projektafslutning 
• CV på ansøger (højst 4 sider inkl. referenceliste med markering af relevante 

publikationer)
• Korte CV’er på øvrige medlemmer af forskningsgruppen (maks. én A4-side pr. person) 
• Et kortfattet resumé af projektbeskrivelsen, der dækker de væsentligste pointer i 

projektet, og er skrevet i letforståeligt lægmandssprog på dansk (Maksimalt 1.000 
anslag inkl. mellemrum). 

http://www.augustinusfonden.dk/ansoegning
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• Projektbeskrivelse / forskningsansøgning (skal skrives på dansk eller engelsk). 
Maksimum omfang: 20.000 anslag inkl. mellemrum og referencer samt op til 3 figurer. 
Etiske aspekter skal inkluderes. 

• Budget fordelt på alle forskningsår inkl. løn, drift og større apparatur med angivelse af 
hovedtal i budgettet. Inkluder også samlede udgifter, indtægter og det ansøgte beløb.

• Anbefalinger fra kolleger og samarbejdspartnere skal kun medsendes, såfremt disse er 
afgørende for projektets gennemførelse.

For spørgsmål der vedrører det ansøgningstekniske eller problemer med oprettelse af 
brugerprofil på fondens ansøgningsportal, kontakt fonden på mail: info@augustinusfonden.dk 
eller telefon: 3314 5293. 

For spørgsmål der vedrører det faglige indhold kontakt Bo Feldt-Rasmussen på mail: bo.feldt-
rasmussen@regionh.dk eller telefon 3545 2135.

Tidshorisont
• Ansøgning: Ansøgninger kan indsendes via fondens digitale ansøgningssystem i 

perioden onsdag d. 15. marts 2023 til onsdag d. 14. juni 2023 kl. 12.00.  
• Svar: Der kan forventes svar på ansøgningen i 4. kvartal 2023. Svar udsendes til 

ansøger via fondens digitale ansøgningssystem. 

Kommunikation
Augustinus Fonden kommunikerer om de støttede forskningsprojekter på hjemmesiden og i 
årsskrifter. Fonden ønsker derfor, at ansøger løbende kan stå til rådighed for f.eks. interview om 
forskningsprojektet og dets resultater. 
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