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Forskningsudvalgsmøde 

Den 15. maj 2020 kl. 13.00-15.00 

Idrættens Hus 20, 2605 Brøndby 

_________________________________________________________________ 

Tillæg til referat 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

I referatet fra forskningsudvalgsmødet d. 15. maj 2020 blev det beskrevet, at Forskningsudvalget ønskede 
yderligere oplysninger fra ansøgerne ift. budgettet inkluderet i følgende to ansøgninger:  

 

Henrik Horwitz (HH): The health hazards of anabolic steroids.  

Det skal afklares med forsker hvorvidt, ansøgning om penge til Danmarks Statistik (30.000 kr) er relevant 
eller allerede inkluderet/bevilget i tidligere ansøgning.  

 

I en mail dateret 18.05.2020 redegjorde HH følgende: 

Når det er Sundhedsregistre, så betaler man både til Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. 

I forbindelse med fertilitetsartiklen har jeg betalt 15.118 kroner i gebyrer- Der er tilføjet to nye registre: 
Fødselsregister og IVF-registret. Det kostede 8850 kroner til Sundhedsdatastyrelsen og  4821 kroner  til Danmarks 
Statistik. Hertil kommer, at vi i september har opdateret lægemiddeldatabasen til sommeren 2018, det kostede 
3214 kroner. Disse skulle på daværende tidspunkt afregnes til Danmarks Statistik. Fremadrettet afregner 
Sundhedsdatastyrelsen også et gebyr for opdateringer. 

I forbindelse med projekt 2, vedrørende  psykiatriske komorbiditet til anabole steroider, har jeg indregnet en 
opdatering af Landspatientregistret og lægemiddeldatabasen, og estimerer at det koster 15.000 kroner. 

 

Forskningsudvalget konkluderer derfor at de af HH budgetteret kr. 30.000 går til det nærværende projekt, og 
den samlede bevilling derfor skal være kr. 120.000. 

 

 



Carsten Stage (CS): Almost perfect, always flawed? Ansøgte beløb: 334.295 kr. 

Det skal afklares hvorvidt lønkronerne går til at købe PI fri fra normale pligter på universitetet. 

 

I en mail dateret 18.05.2020 redegjorde CS følgende: 

Pengene ville skulle bruges til almindeligt forskningsfrikøb. Pengene går til universitetet (dvs. jeg bliver i min 
lektoransættelse), men de bruges til, at jeg kan fritages fra mine normale forpligtelser i perioden, så jeg kan 
hellige mig projektet fuld tid i samlet set tre mdr.  

Forskningsudvalget konkluderer derfor at CS frikøbes til projektet, hvorfor det fulde ansøgte beløb på kr. 
334.295 skal bevilges. 

 

 

 

 

 


