
Ansøgningsrunde for tildeling af forskningsmidler 2015 - Folkesundhed i Midten  

Folkesundhed i Midten begynder nu ansøgningsrunden for tildeling af forskningsmidler for 
2015.  

Folkesundhed i Midten yder støtte til Forskningsprojekter, som er praksisnære og 
anvendelsesorienterede og yder støtte til udarbejdelse af protokol til ph.d.-forløb.  

Hvem kan søge 
Ansøgere til forskningsprojekter er kommune(r), en klynge (jf. Sundhedsaftalerne) eller en 
afdeling/institution, der organisatorisk tilhører Region Midtjylland. I forhold til ph.d.-protokoller 
skal ph.d.-projektet have udgangspunkt i en eller flere kommuner i Region Midtjylland, 
praksissektoren i Region Midtjylland og/eller en afdeling eller institution, der organisatorisk 
tilhører Region Midtjylland. Endvidere er det den person, der ønsker at gennemføre Ph.d.-
projektet, der skal være ansøgeren.  
 
Temaområder for 2015 
I ansøgningsrunden for 2015 ydes der støtte til forskningsprojekter eller udarbejdelse af ph.d.-
protokoller, der falder inden for et eller flere af følgende temaområder: 

• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser 
• Sundhedsløsninger tæt på borgeren 
• Mere lighed i sundhed 

Temaområderne tager udgangspunkt i de centrale visioner i Sundhedsaftalen 2015-2018. 

Hjælp – allerede i idefasen 
Der er forskellige muligheder for at hente hjælp til at udforme forskningsprojektet – også 
allerede i idefasen.  

Potentielle ansøgere til Folkesundhed i Midten kan søge ’hjælp til selvhjælp’. Det er et løbende 
tilbud og kan søges uafhængigt af det årlige opslag. Bevilling af konsulentydelse dækker op til 
10 konsulenttimer med en maksimumpris på 15.000 kr. i alt. Se også mere her 

Desuden står Institutleder Søren Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitetet og 
Claus Vinther Nielsen, Forskningschef, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region 
Midtjylland til rådighed, såfremt der ønskes hjælp til kontakt til relevante forskningsmiljøer 
mv. samt hvis der er behov for at drøfte og kvalificere ideer til forskningsprojekter allerede i 
idéfasen.  

Ansøgningsfrist inden den 30. september 2015 kl. 12.00.  

Du finder information om betingelser for og krav til ansøgning i opslaget for tildeling 
af forskningsmidler 2015. Se opslag her :  http://www.rm.dk/sundhed/organisation/nare-
sundhedstilbud/udvalg-og-fonde/folkesundhed-i-midten/ansogningsrunde-2015/ 

Du kan også læse mere om Folkesundhed i Midten på www.fim.rm.dk  
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