
107

Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 15. marts 2020.

a Uddannelses- og Forskningsministeriet søger om Finansudvalgets tilslutning til, at optage en tekstan-
mærkning på forslag til lov om tillægsbevillinger for 2020, som bemyndiger uddannelses- og forsk-
ningsministeren til at yde direkte tilskud til corona-relaterede forskningsprojekter på op til 50,3 mio.
kr. i 2020. Udgiften i finansåret finansieres af de på ministerområdet opførte reserver på 50,3 mio. kr.
på § 19.11.79. Reserver og budgetregulering (Omstillingsreserve til forskningsinitiativer).

b Tildeling af midler til forskningsprojekter sker normalt enten via generelle tilskud til blandt andet
universiteterne, som selv fordeler midlerne, eller gennem f.eks. Danmarks Frie Forskningsfond eller
Danmarks Innovationsfond efter lovene for disse institutioner med henblik på at midlerne efter et
armslængdeprincip kan fordeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering.
Ansøgningsprocesserne kan tage op til ni måneder.

Med tekstanmærkningen søges Finansudvalgets tilslutning til, at uddannelses- og forskningsmini-
steren kan yde direkte tilskud til corona-relaterede forskningsprojekter af hensyn til at iværksætte
projekterne lige så snart, det er godkendt af relevante myndigheder.

Det bemærkes, at forskningsprojekter, der får tilskud, skal overholde gældende lovgivning, herun-
der opnå lovpligtige godkendelser, inden gennemførelse. Det indebærer bl.a., at sundhedsvidenska-
belige forskningsprojekter skal godkendes af en videnskabsetisk komité, og at kliniske forsøg med
lægemidler på mennesker og klinisk afprøvning af medicinsk udstyr desuden skal godkendes af Læ-
gemiddelstyrelsen. Det indebærer desuden, at brug af sundhedsdata til forskning skal godkendes af
den dataansvarlige myndighed, og at brug af patientjournaloplysninger til forskning skal godkendes
af Styrelsen for Patientsikkerhed. Sundheds- og Ældreministeriet vil anmode de relevante myndighe-
der om at hastebehandle corona-relaterede forskningsprojekter.

Det må ligeledes forventes, at hastebehandling af forskningsprojekter og kliniske forsøg vil medfø-
re øgede omkostninger for de involverede sundhedsmyndigheder under Sundheds- og Ældreministe-
riet. De øgede omkostninger vil blive forelagt Finansudvalget på et særskilt aktstykke, når de med-
gåede omkostninger til hastebehandling kendes.

Ved et konkret forskningsprojekt på Rigshospitalet angiver forskere at have behov for ca. 5 mio.
kr. til at gennemføre kliniske forsøg nu, der potentielt kan afkorte tiden i respirator med mindst 1
døgn sv.t. 10%. I så fald kan tiden på intensiv også afkortes, hvilket vil have stor betydning for den
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samlede kapacitet til gavn for patienter og samfund. Projektet kan iværksættes lige så snart, det er
godkendt af relevante myndigheder.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at der kan være andre lignende forskningsprojek-
ter som kan igangsættes umiddelbart under forudsætning af godkendelse af relevante myndigheder.
Ministeriet i pt. i gang med at identificere eventuelle lignende projekter.

c Forslaget forelægges nu af hensyn til at frembringe eventuelle forskningsresultater til fordel for pa-
tientbehandlingen og til fordel for udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæsenet hurtigst muligt.

d Uddannelses- og forskningsministeren uddeler midlerne i samråd med sundheds- og ældreministe-
ren med bistand fra sundhedsmyndighederne under Sundheds – og Ældreministeriet.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til at optage følgende tekstanmærkning
på forslag til lov om tillægsbevilling for 2020:

”Nr. 213. ad 19.11.79. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tilde-
ling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forsknings-
institutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v.
af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet
eller samfundsøkonomien. ”

f Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 15. marts 2020

ANE HALSBOE-JØRGENSEN

/ Anders Boye Jacobsen

Til Finansudvalget.
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