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Hvorfor står internationalisering af dansk  
forskning så højt på din politiske dagsorden?
Jeg er meget optaget af internationalisering 

og herunder ikke mindst EU-dagsordenen. Det er helt 
afgørende, at vi ikke lukker os om os selv, men tværti-
mod samarbejder om de store samfundsudfordringer 
som for eksempel klimaforandringer, miljøbelastning, 
behovet for sikre sunde fødevarer og øgede udgifter til 
sundhed og velfærd. Der er global efterspørgsel efter 
nye løsninger, og vi kan ikke gøre det alene. Danske 
forskere er rigtig gode til at samarbejde internationalt, 
og det potentiale, der ligger heri, skal fortsat dyrkes 
for at sikre en positiv udvikling for dansk forskning og 
innovation. 

Hvilken rolle spiller Horizon 2020 for dansk forskning?
I Danmark har vi ligesom med Horizon 2020 været me-
get inspireret af den efterspørgselsdrevne tilgang med 
fokus på at finde løsningerne på de store samfundsud-
fordringer, vi står overfor. Den tilgang har regeringen 
blandt andet valgt i forhold til at prioritere de offentlige 
midler til strategisk forskning, som vi ser det i 
FORSK2020 og INNO+-kataloget, som Innovationsfon-
den løbende lancerer samfundspartnerskaber fra. Der 
er altså et godt udgangspunkt for at skabe sammen-
hæng mellem EU og Danmark på området. 

Det handler om at skabe forskning i topkvalitet. Det 
handler om videndeling, om at danne netværk og at 
sikre, at de bedste leger med de bedste. 

Hvad er din ambition med hjemtagsstrategien for 
Horizon 2020? 
Horizon 2020 er en meget stor pengekasse, og den 
europæiske konkurrence om midlerne er tilsvarende 
intens. Det kræver en ekstra stor indsats af den enkelte 
virksomhed, forsker og af os alle sammen. Og vi er godt 
på vej. Danmark har i det første år af Horizon 2020 
hentet 1,1 milliard kroner til næsten 300 forsknings- og 
innovationsprojekter, der spænder fra forskning i tele-
medicin til behandling af gigt til udvikling af miljøven-
lige fiberflasker og grønne el-færger. 

De 1,1 milliard kroner svarer til 2,3 procent af midlerne 
i Horizon 2020, så vi skal gøre det endnu bedre for at 

nå målet om at hjemtage 2,5 procent samlet i hele  
Horizons levetid. 

Regeringen har allerede sat målrettet ind og anvender 
20 millioner kroner til EUopSTART-puljen, der skal 
styrke kvaliteten af ansøgninger. I år vil vi også anvende 
30 millioner kroner for at øge det danske hjemtag. De 
går primært til at styrke den danske deltagelse i inter-
nationale videns- og innovationssamfund, de såkaldte 
KIC’s. Men jeg har netop taget initiativ til, at en del af 
disse midler bruges til, at virksomheder og videnin-
stitutioner kan lave målrettede netværksaktiviteter i 
forhold til Horizon 2020. Stærke netværk og internati-
onale relationer er nemlig centrale for at få adgang til 
Horizon 2020-midler.

”Vi kan være med til at 
sikre et ambitiøst dansk 
hjemtag fra Horizon 2020 
ved at skabe synergi mellem 
danske og europæiske 
initiativer.”

”Vi skal have endnu flere 
virksomheder på banen, og 
vi skal sikre de bedst mulige 
rammer for at skrive den 
gode ansøgning, der kommer 
gennem nåleøjet.”

Større hjemtag via stærke netværk
Horizon 2020 og internationalisering står højt på Sofie Carsten Nielsens politiske dagsorden. Fordi 
nye innovative løsninger, forskningsresultater og viden skal skabes på tværs af fag- og landegrænser. 
Uddannelses- og forskningsministeren vil nå det ambitiøse hjemtagsmål for Horizon 2020 ved blandt 
andet at skabe bedre muligheder for netværksaktiviteter.
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Den tværvidenskabelige førertrøje
tværvidenskabelig forskning er ikke en disciplin, der skræmmer lektor martin Brynskov, aarhus 
Universitet. tværtimod. det er hans mantra og videnskabelige varemærke. med en baggrund som cand.
mag. i informationsvidenskab og klassisk græsk, studier i semiotik og en ph.d. fra datalogi bevæger han 
sig hjemmevant i forskellige videnskabelige miljøer. Fra den stærke tværfaglige platform koordinerer han 
i dag projektet organiCity, der bringer forskellige fagligheder fra ind- og udland i spil.

Ambitionen i 
OrganiCity er 
at opbygge 

et af verdens største 
digitale by-ekspe-
rimentarier ved 
at binde London i 
England, Santander 
i Spanien og Aarhus 
i Danmark sammen. 
Formålet er at gøre 
det meget lettere at 
eksperimentere sig 
frem til fremtidens 
bæredygtige by-

former, både socialt, økonomisk og miljømæssigt. FN 
forventer, at befolkningen i byerne er fordoblet i 2050, 
og at 7 ud af 10 personer verden over til den tid vil 
være bosat i byer. Den udvikling sætter byerne under 
pres for at finde ressourcer til alle. Samtidig står det 
klart, at den digitale omstilling i sig selv er så kompleks, 
at den udfordrer vante måder at tænke samfundsud-
vikling på.

En vigtig pointe i OrganiCity er, at borgerdrevne tekno-
logiske løsninger er en uomgængelig del af enhver by, 
der vil skabe et bæredygtigt og effektivt bymiljø. Bor-
gerne udgør gennem deres viden om deres lokalsam-
fund en effektiv ressource til at løse de problemer, de 
oplever i deres hverdag. Borgernes medbestemmelse 
og medskabelse er således en lige så vigtig bestanddel 
af fremtidens byer som de teknologiske løsninger. 

Konsortiet, der ledes af Aarhus Universitet, omfatter 
de lokale myndigheder i London og Santander – begge 
byer, der ligesom Aarhus har stor erfaring med at 
arbejde strategisk med teknologiske løsninger i byud-
viklingen. I spidsen for projektet står Martin Brynskov, 
der i flere år har arbejdet med digital byudvikling på 
Aarhus Universitet som koordinator af det interdi-
sciplinære netværk AU Smart Cities. Han skal lede 
et sammensat hold af softwareudviklere, ingeniører, 
antropologer, embedsfolk, arkitekter, dataloger, forret-
ningsudviklere og start-ups fra universiteter, virksom-
heder, GTS’er og lokale myndigheder fra otte lande i 
Europa og Australien. 

tværvidenskabelig ’opvækst’
Forklaring på, at humanisten Martin Brynskov blev den 
bærende kraft i den tværvidenskabelige ansøgning om 
OrganiCity, tilskriver han selv en lang udviklingsproces. 
”Man bliver ikke tværfaglig forsker i løbet af natten. 
Jeg er i miljøet i IT-parken Katrinebjerg på AU ’opvok-
set’ i en tværvidenskabelig ånd, og min karriere er 
formet af interdisciplinær forskning”, forklarer Martin, 

der organisatorisk er blevet bakket op, når han har ud-
fordret de traditionelle fagstrukturer på universitetet. 

Martins evne til at betragte humanistiske problemstil-
linger i et teknisk perspektiv og omvendt er udviklet 
over mange år og betyder, at forskningsfeltet mellem 
samfund og teknologi er hans ’hood’.

tag lederskabet 
Martin har i forskellige sammenhænge vist, at han taler 
og forstår fagsproget i de forskellige videnskabelige mil-
jøer. Det afspejler evalueringen fra EU på ansøgningen 
også, hvor hans tværvidenskabelige force bliver frem-
hævet således: “In particular, the project coordinator 
has appropriate experience for managing a project of 
this complexity.” 

Når man som forsker tager lederskabet i store projek-
ter, skal man tro på, at man kan bidrage med noget 
unikt – det gælder uanset, om man er humanist med 
teknik i blodet eller omvendt. ”Når du har vist, at 
du kan det i andre forskningssammenhænge, og din 
track-record tegner sig, er det ikke underligt at gå efter 
lederrollen, også overfor faggrupper, som er udenfor 
dit snævre felt, men indenfor dit netværk”, siger Mar-
tin, men tilføjer: ”Det afgørende er, at dine kolleger har 
tillid til dig som facilitator og indpisker.”

Fakta om orgaNiCitY
Projektet er medfinansieret via Horizon 2020 inden for In-
formations- og kommunikationsteknologi. Det har modta-
get 54 millioner kroner. Konsortiet tæller 15 partnere fra 8 
lande. Der er afsat penge til at finansiere brugerdreven in-
novation, idet 25 % af budgettet er afsat til såkaldte ’open 
calls’, der specifikt er rettet mod idéer fra inter esserede, 
der ikke på forhånd er involveret i projektet. Læs mere på 
organicity.eu. 

   Vil dU Vide mere?
Kontakt Christian Holstein,  
EuroCenter, på telefon 7231 8266 
eller e-mail cho@fi.dk

”Min gang i dette miljø har 
været et stort plus i forhold 
til koordinatorrollen i 
OrganiCity, ikke mindst på 
grund af det netværk, det 
giver.” 

lektor martiN BrYNSkoV, aarHUS UNiVerSitet

mailto:cho@fi.dk
http://organicity.eu


Styrelsen for Forskning og Innovation

4 eu-information  nr. 2  |  April 2015

Tænker vi nok  
på det modsatte køn? 
i Crash-tests af biler bruger man ofte dummies med maskulin kropsfacon – hvad med den gravide 
kvinde? Hvad sker der, når mænds knoglemasse måles op mod en kvindelig norm, når man tester 
mænd for knogleskørhed? i en ansøgning til Horizon 2020 kan man blive bedt om at forholde 
sig til ’Sex and gender’. giv afsnittet fuld opmærksomhed – det kan blive afgørende i den hårde 
konkurrence om midler. 

En måde at forholde sig til køn i en ansøgning til 
Horizon 2020 kan være at skabe kønsbalance i 
konsortiet og skubbe til kønstraditioner inden for 

forskellige videnskaber. Det kan f.eks. være at få flere 
kvinder med i projekter inden for de tekniske videnska-
ber eller få flere mænd med i projekter inden for hu-
manistisk videnskab. Men kønsaspektet kan også være 
i selve forskningen. Det kan være i forskningsdesign, 
-metode eller fortolkning af forskningsresultater, hvil-
ket kan have konsekvenser for kvaliteten, validiteten og 
anvendeligheden af forskningen. 

HVad er ’Sex aNd geNder’? 
Sex skal forstås som de biologiske forskelle mellem mænd 
og kvinder. Gender rummer tre aspekter. For det første et 
fokus på at skabe en ligelig kønsfordeling i konsortiet. For 
det andet fokus på at skabe en ligelig kønsfordeling i be-
slutningsfora i H2020-projekter. Det tredje aspekt af Gen-
der er integration af køn i design af selve forskningen. Læs 
mere på http://ec.europa.eu/research/science-society/
gendered-innovations/index_en.cfm

tag opfordringen alvorligt
I arbejdsprogrammerne for 2014-15 er kønsperspekti-
vet nævnt i mange topics ofte i form af hensigtserklæ-
ringer som ”Where relevant, describe how sex and/or 
gender analysis is taken into account in the project’s 
content.” Den opfordring bør ansøgere og rådgivere 
tage alvorligt, for står det i topic-teksten, så vil evalu-
atorerne se på dette på linje med alt andet, der efter-
spørges. 

excellence, impact og så køn 
Excellence og Impact er de afgørende kriterier i be-
dømmelsen af ansøgninger, men kønsaspektet kan 
komme i spil ved fintælling, også selvom det ikke er 
nævnt i topic-teksten. Har to fremragende ansøgninger 
fået lige mange point, kan kønsbalancen i konsortiet, 
betyde, at kun den ene ansøgning kommer gennem 
nåleøjet.

   Vil dU Vide mere?
Kontakt Stefanie Bondy Jørgensen 
på telefon 7231 8217 
eller e-mail stbj@fi.dk

VIDSTE DU AT …
Excellent forskning er topscoreren
De prestigefyldte bevillinger til Danmark fra Det Euro-
pæiske Forskningsråd opnår med 31,7 millioner euro 
det største hjemtag fra Horizon 2020. Forskermobilitet 
via Marie Curie tæller også godt i statistikken med 30,2 
millioner euro. Dyk ned i flere tal på ufm.dk/h2020. 

Vi har samlet FaQ på nettet
Hvad betyder Open Access i Horizon 2020? Kan virk-
somheder og forskere fra USA få EU-medfinansiering? 
Kan en SMV være involveret i flere ansøgninger/projek-
ter under SMV-instrumentet samtidigt? Vi har samlet 
svarene på disse og mange andre typiske spørgsmål på 
ufm.dk/h2020/faq.

der er tre nye film om Horizon 2020 
Vi har udbygget vores websider på ufm.dk/h2020 med 
en række nye film. Filmene kan ses på ufm.dk/h2020 
og via Styrelsen For Forskning og Innovations kanal på 
youtube.com/user/FIstyrelsen. Flere film følger i løbet 
af året. God fornøjelse. 

eUopStart kom godt fra start
178 har søgt om midler fra EUopSTART. I slutningen af 
april uddeler vi op til 10 millioner kroner til at styrke 
kvaliteten af danske ansøgninger til blandt andet 
Horizon 2020. Næste mulighed for at søge ordningen 
forventes at blive annonceret i september 2015. Læs 
mere på ufm.dk/euopstart.

”Spørgsmålet om køn indgår i den 
briefing, evaluatorerne får som optakt 
til deres arbejde med at bedømme 
ansøgningernes kvalitet.”

http://ec.europa.eu/research/science-society/gendered-innovations/index_en.cfm
mailto:stbj@fi.dk
http://ufm.dk/h2020
http://ufm.dk/h2020
http://ufm.dk/h2020
http://youtube.com/user/FIstyrelsen
http://ufm.dk/euopstart
http://ufm.dk/h2020/faq
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Kønsforsker med stort K
ebba Holme Hansen, professor i samfundsfarmaci på københavns Universitet, har i en lang årrække 
arbejdet med køn og kønsforskelle i medicinsk behandling af piger og drenge, kvinder og mænd. Hun 
hilser et større fokus på køn i Horizon 2020 meget velkomment. Vi har spurgt hende, hvorfor køn i 
hendes øjne er så vigtigt i forskning. 

Jeg er rigtig glad for det fokus, der er på køn i Hori-
zon 2020, for det er et område, der ikke har været 
vægtet tilstrækkeligt. Inden for mit eget felt har 

forskningen for eksempel ikke indsamlet data for både 
kvinder og mænd”, fortæller Ebba. Ganske vist kigger 
lægemiddelforskning i dag i højere grad på, hvordan 
medicinen virker forskelligt på kvinder og mænd, hvilke 
sygdomme der rammer henholdsvis mænd og kvinder 
og på de sygdomsmekanismer, der ligger bag. Men det 
er ifølge Ebba stadig et område, som man slet ikke har 
givet nok opmærksomhed. ”Man har set på mænd. 
Man har set på hanrotter. Det har man blandt andet 
gjort for at beskytte kvinder og hunrotter, men også 
fordi det var besværligt med kvinder og deres hormo-
ner. De kvindelige hormoner har dog stor betydning for, 
hvordan medicin virker på kvinder”, understreger Ebba. 

kønsspecifikke diagnoser
Ebbas interesse for kønsforskelle i behandlin-
gen af kvinder og mænd har præget hendes 
forskning i lægemidler og også ført til studier 
i bl.a. børns og unges brug af medicin. I sin 
forskning har Ebba f.eks. set på, om lægerne 
gjorde forskel mellem kønnene i udskrivning 
af medicin. Her opdagede hun, at den afgø-
rende forskel lå i, hvilken diagnose lægen 
stillede. Mens mænd ofte fik stillet en fysisk 
diagnose og f.eks. fik ordineret hjertemedi-
cin, fik kvinder ofte stillet diagnosen nervøsi-
tet og blev behandlet med nervemedicin. 

Også i undersøgelser med fokus på børn og 
unge er Ebba gået til opgaven med køns-
aspektet for øje: Her viser hendes forskning, 
at drenge ved skolestart får mere medicin 

end piger, men billedet ændrer sig i teenagerårene. 
Her overhaler pigernes medicinforbrug drengenes. 
Drengene får oftere diagnosen ADHD, mens de unge 
piger oftere føler sig stresset og bliver behandlet med 
antidepressiv medicin. Hvad ligger der bag disse køns-
forskelle? I hvilken udstrækning bunder de i fysiologiske, 
psykologiske eller samfundsmæssige forhold? Det er 
eksempler på problemstillinger, der trænger til at blive 
meget bedre belyst.

Indtænk køn fra starten
”Man kunne håbe, at kønsaspektet var blevet overflø-
digt, fordi enhver forsker ville tænke på kønsaspektet. 
Men det gør de ikke”, siger Ebba. Hun opfordrer til, at 
man indtænker kønsaspektet helt fra starten i ansøg-
ningen til Horizon 2020 og sætter sig for øje at under-

søge, om der er forskel 
mellem kønnene. Indsaml 
data for begge køn, ana-
lyser data, og offentliggør 
analyserne, uanset om der 
er forskel mellem kønnene 
eller ej, lyder det fra Ebba.

Flere mænd efterlyses
Selvom vi ifølge Ebba langt 
fra er i mål i forhold til 
kønsproblematikken, ser 
hun Horizon 2020’s fokus 
på køn som en løftestang 
for at integrere køn i forsk-
ningen. Det øgede fokus på 
kønsforskelle i forskningen øger også mænds fokus på 
området, og det vil ifølge Ebba betyde, at området får 
en endnu højere status. 

Hun opfordrer til, at man tager fat på forskellene mel-
lem mænd og kvinder i forekomst og udvikling af syg-
domme og medicinens virkning. ”Der er et stort behov 
for at grave sig ned i det område. Det er vigtigt, at de 
forskere, der f.eks. laver mekanismeforskning inden 
for sygdomme eller afprøver lægemidler, er opmærk-
somme på kønsproblematikken. Det vil være et sla-
raffenland at kaste sig over det område. Det er i hvert 
fald meget vigtigt, at vi får synliggjort de forskelle, der 
er mellem kønnene. Vi skal væk fra den situation, hvor 
vi udskriver medicin til kvinder, der er testet på yngre 
mænd”, slutter Ebba. 
  

StaFet om køN
Professor Ebba Holme Hansen giver 
stafetten videre til Hilda Roemer 
Christensen, leder af Koordinatio-
nen for Kønsforskning, Københavns 
Universitet. Glæd dig til interviewet 
med Hilda i næste nummer af EU-In-
formation.

Få mere at Vide om køN  
Scan koden ellen gå ind på ufm.
dk/h2020. Her kan du se inter-
views med Ebba om bl.a. husmor-
pillen og arven fra rødstrømpe-
bevægelsen 

   Vil dU Vide mere?
Kontakt Kim L. Kryger,  
EuroCenter, på telefon 7231 8288 
eller e-mail klk@fi.dk

ProFeSSor eBBa Holme 
HaNSeN, køBeNHaVNS 
UNiVerSitet
FotograF:  
NielS-BjørN alBiNUS

”Jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at 
vi bibeholder fokus på køn.”

”

HUSmorPilleN  
oPertil Fra 
1960’erNe
Foto: eBBa Holme 
HaNSeN

mailto:klk@fi.dk
http://ufm.dk/h2020
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Køn – hvad stiller jeg op med det? 
Sex & gender er kommet for at blive – og forventes at få endnu større betydning i Horizon 2020 i 
de kommende år. Vi har spurgt to forskere og en forskningskonsulent, hvordan de har arbejdet med 
kønsaspektet i deres ansøgning, forskning og rådgivning. Få deres bud på, hvordan man går til sagen. 

Ph.d. og læge Henrik Rin-
del Gudbergsen, Parker 
Instituttet, Københavns 

Universitets Hospital, står i 
spidsen for et internationalt 
konsortium, der udvikler en ny 
telemedicinsk model, som skal 
give en bedre behandling og en 
lettere hverdag for borgere med 
leddegigt. Ansøgningen ELEC-
TOR til Horizon 2020 lå inden for 
et meget teknisk forskningsfelt 
”Self management of health and 
disease: citizen engagement and 
mHealth”, forklarer Henrik. Hans 
første tanke var, at det umiddel-
bart var problematisk i forhold 
til kønsaspektet, fordi biokemi, 
elektronik og softwareudvikling 
traditionelt set tiltrækker flere 
mænd end kvinder. ”Jeg var me-
get i tvivl om, hvordan jeg skulle 

adressere kravet om køn”, siger Henrik, der dog lyttede 
til et godt råd fra Region Hovedstadens EU-rådgivning: 
Håndter emnet, ellers bliver det ansøgningens svage 
led! 

det sværeste og mindste afsnit
Selvom afsnittet om ’Gender’ kun fylder knap ½ side i 
den 70 sider lange ansøgning, var det et af de sværeste 
afsnit at skrive, understreger Henrik: ”Det blev skrevet 
om mindst 10 gange”. 

Resultatet set med kønsbriller er, at hver tredje projekt-
leder i ELECTOR er en kvinde. Blandt andet er der en 
kvinde i spidsen for det delprojekt, der tæller antropo-
loger, psykologer og sygeplejersker. Chefen for  
Philips’ device-udvikling er en kvinde. Desuden syn-
liggør ansøgningen, at der i de forskellige delprojekter 
er en stor repræsentation af kvinder involveret i pro-
jektet. I delprojektet om softwareudvikling er lederen 
en mand, men der er mange kvinder involveret i selve 
gennemførelsen af projektet. I de forskellige beslut-
ningsfora – Advisory board og Industrial board – er 
repræsentationen 1:2 mellem de to køn. 

Faglighed før køn
”Vi var også meget bevidste om ikke at gå på kompro-
mis med fagligheden – de forskellige opgaver skulle 
ikke gå til en kvinde blot på grund af hendes køn. Vi 
havde blandt andet en række overvejelser om, hvordan 
vi kunne involvere og anspore både kvinde og mænd til 
at søge job i projektet. Løsningen blev, at vi i projektet 
har forpligtet os til at følge de nationale regler for for-
ældreorlov”, forklarer Henrik.

I annekset med CV’er til ansøgningen var Henrik meget 
bevidst om at synliggøre de kvinder, der er med. ”Kvin-
derne blev præsenteret først i de forskellige projekter, 
og det var et bevidst og strategisk valg. Vi ville ikke 
ende i en situation, hvor køn blev det svage led i ansøg-
ningen”, siger Henrik.

Når køn kan blive tungen på vægtskålen
ELECTOR konkurrerede mod 253 andre ansøgninger. 
Mange ansøgninger fik så høje karakterer, at evaluato-
rerne blev bedt om at vurdere de allerbedste ansøgnin-
ger på ny. Denne gang skulle de kigge på graden af virk-
somhedsinvolvering og håndtering af kønsaspektet. Og 
her trak afsnittet om gender i ELECTOR-ansøgningen 
det lange strå. Henrik mener derfor, at køn skal tages 
meget alvorligt.

”Man skal gå til opgaven med 
samme seriøsitet som de 
andre mere hardcore afsnit i 
ansøgningen.” 

Kønsaspektet var et nyt og uvant emne for Henrik, hvor 
han måtte dykke ned i EU-politikker. ”Jeg fik derfor i 
tide involveret andre i de dele af ansøgningen, hvor jeg 
stod svagt. Man skal ikke tro, at man kan løse gåden 
selv. Jeg involverede firmaer og rådgivere i denne del af 
ansøgningsfasen. De hjalp mig meget”, siger Henrik og 
forsætter: ”Det er fair, at EU stiller krav i forhold til køn. 
Det er jo i sidste ende skatteborgernes penge”. 

om eleCtor
Ambitionen med ELECTOR er at udvikle en webbaseret it-
platform, så patienter med leddegigt kan overvåge deres 
egen sygdom via pc, tabletcomputer eller smartphone. 
Projektet modtager ca. 31 millioner kroner, varer 3½ år 
og tæller udover virksomheder og forskningsinstitutioner 
i Danmark også deltagere fra Tjekkiet, Holland og 
Storbritannien. Læs mere på elector.eu og  
@ELECTOR_eHealth. 

”Vi gik fra at være usikre på emnet 
til at have en meget bevidst strategi 
om både at skabe balance i projektet 
med hensyn til køn og indtænke 
kønsaspektet i selve forskningen.”

læge HeNrik riNdel gUdBergSeN,
Parker iNStitUttet

http://elector.eu
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Kend dit vægttab – også relevant 
for mænd
Slankekurens største udfordring er at fastholde vægttabet efter kuren er stoppet. Projektet NoHoW med 
professor Berit Heitmann som koordinator skal undersøge og udvikle it-applikationer, der kan hjælpe 
med at holde de tabte kilo for livet. Håndtering af kønsaspektet i selve forskningen har for Berit vejet 
tungere end målet om at skabe en kønsbalance i sammensætningen af konsortiet. 

Vi har beskrevet i ansøgningen, 
hvordan vi vil undersøge for-
skelle mellem kønnene i, hvor 

IT-vant man er, og hvordan kønnene 
håndterer en IT-leveret intervention. Vo-
res målgruppe er voksne, men vi forven-
ter at mange vil være i alderen 50+. Vi 
forventer, at der er forskelle i, hvordan 
de to køn tilgår og accepterer IT, specielt 
fordi vi kigger på en generation, der ikke 
er vokset op med en computer i skødet”, 
forklarer Berit. 

Flere mænd efterlyses
1.600 borgere i Danmark, Portugal og 
England er med i NoHoW, og kvinderne 
er i overtal. ”Vi vil meget gerne have 

flere mænd med end de 30 %, som vi har sat som mål”, 
siger Berit. 

Projektet blev søsat 1 marts i år, og de første 1 ½ år af 
projektet er afsat til udvikling af teknologien, under-
søgelse af brugeraccept og litteratursøgning. Her vil 
konsortiet bl.a. undersøge, hvordan den videnskabelige 
litteratur forholder sig til kønsdimensionen i forhold til 
at fastholde vægttab efter slankekure. Desuden gen-
nemfører de en spørgeskemaundersøgelse bl.a. om 
holdningen til forskellige IT-applikationer blandt mænd 
og kvinder. Hertil kommer også en Gallup-undersøgelse 
med svar om brugen af IT-applikationer samt kvalitative 
interviews med borgere i de tre lande. Med afsæt i 
den omfattende viden vil konsortiet udvikle og udrulle 
køns tilpassede IT-applikationer og Apps, som skal un-
derstøtte, at vægttabet fastholdes. Selve interventio-
nen og rekruttering af forsøgsdeltagere til projektet går 
i gang efterår 2016.

kompetencer tæller mere end køn
Afsnittet om kønsaspektet i ansøgningen var ikke svært 
for Berit: ”Selvom jeg altid har været meget optaget af 
kønsaspektet, har jeg i ansøgningen til Horizon 2020 
ikke tænkt så meget i kønsbalance, men mere i kom-
petencer og tværdiciplin. Vi er derfor landet, hvor vi er, 
med mig selv som koordinator og to kvindelige projekt-
ledere. Jeg synes, at vi var godt dækket ind med den 
sammensætning”. 

Berits fokus har i stedet været på at skabe et stærkt 
tværvidenskabeligt konsortium og samarbejde med 
de bedste i Europa. ”Det har været meget berigende 
og super positivt. Det har været utrolig interessant og 
ikke mindst lærerigt at være i spidsen for en ansøgning, 
hvor der er adskillige afsnit, som jeg ikke selv kunne 
skrive. Det gælder f.eks. afsnit om adfærd, psykologi, 
IT-udvikling og forretningsplaner”, siger Berit. 

Konsortiet tæller tre kvinder og ni mænd og i Advisory 
board er tillige et af fire medlemmer en kvinde. ”Den 
fordeling mellem kønnene er vist ganske pæn sammen-
lignet med andelen af kvindelige professorer i Dan-
mark. Vi er landet på 25 % kvinder i NoHoW”, slutter 
Berit med et smil. 

om NoHoW
NoHoW skal finde løsninger på, hvordan man hurtigt og 
billigt kommer den stigende overvægt i Europa til livs. Cen-
tralt i projektet er at undersøge, om forskellige IT-applika-
tioner kan få kvinder og mænd til at fastholde vægttabet 
efter slankekuren. Projektet har modtaget 37,5 millioner 
kroner fra Horizon 2020, det løber fra 2015 til 2020 og 
tæller partnere fra Danmark, England, Irland, Portugal og 
Finland. Læs mere på nohow.eu

En kærkommen mulighed 
Forskningskonsulent morten gylling-jørgensen, det kongelige danske kunstakademis Skoler for arkitektur, 
design og konservering (kadk), har været involveret i ansøgningen iPerioN CH om forskningsinfrastruktur 
inden for bevaring af kulturarven. i sin rådgivning opfordrer han forskere til at betragte kønsdimensionen 
som en kærkommen mulighed for at samarbejde med nye mennesker af begge køn. 

I udvælgelsesprocessen til IPERION CH havde vi pri-
mært fokus på excellence og ikke på køn. Men over-
vejelser om køns betydning for projektet, og hvorvidt 

der var aspekter af projektet, som kunne påvirkes af 
kønsrelaterede hensyn, var berigende for ansøgnings-

processen. Og det viste sig at have en betydning. Vi er 
nemlig landet på en ligelig fordeling mellem kønnene, 
selvom der er mange kvinder inden for vores forsknings-
felt. 

Læs mere på næste side... ˃

ProFeSSor Berit HeitmaNN, 
BiSPeBjerg og FrederikS-
Berg HoSPital 

”

”

http://nohow.eu
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Bliv klogere på Horizon 2020 
overvejer du at søge midler til samarbejdsprojekter, grundforskning eller 
forskeruddannelsesnetværk? Så tilmeld dig euroCenters ansøgningskurser i 
efteråret og få faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med eU’s 
forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.

Vi udbyder tre forskellige ansøgnings-
kurser, der stiller fokus på forskellige 
projekttyper i Horizon 2020. Ansøg-

ningskurset om Horizon 2020 har fokus på 
ansøgninger om samarbejdsprojekter, mens 
kurset om Det Europæiske Forskningsråd 
(ERC) har fokus på Starting Grant, Consolida-

tor Grant og Advanced Grant. Ansøgningskur-
set om Marie Skłodowska-Curie har fokus på 
ansøgninger om forskeruddannelsesnetværk, 
de såkaldte Initial Training Networks (ITN). 
På vores kurser kan du også komme i dybden 
med regnskaber og budgetlægning i Horizon 
2020.

kursus dato Sted

Bliv en haj til budgetter og regnskaber i Horizon 2020 8. september København
Den gode ansøgning til Horizon 2020 15. september København
Den gode ansøgning til Horizon 2020 24. september Aarhus
Den succesfulde ERC-ansøger (engelsk) 20. oktober Aarhus
Bliv dus med Marie Skłodowska-Curie (ITN) 27. oktober København

informationsmøde

Hør om 4,5 mia. kr. til bioøkonomi og omstillingen  
til det biobaserede samfund – infomøde om JTI BBI 27. april København

Styrelsen for Forskning og innovation

Og det har været det gen-
nemgående træk i hele 
projektet”, siger Morten og 
fortsætter: ”I projektet hol-
der vi øje med udviklingen 
i kønsbalancen, og vi vil 
hele tiden se, hvem der 
kommer med. Får både den 
kvindelige professor og de 
mandlige studerende lige 
adgang til netværket og de 
excellente forskningsfacili-
teter, der stilles til rådighed 
i projektet?”.

Et godt råd fra Morten lyder: ”Tag kønsaspek-
tet med i ansøgningen, og se det som en kær-
kommen mulighed for både at kvalificere pro-
jektet og samtidig åbne fasttømrede grupper 
op for nye medlemmer af begge køn”. 

om iPerioN CH
Restaurering og bevaring af kulturarven er 
omdrejningspunktet i IPERION CH med 24 
partnere herunder det danske forskningssam-
arbejde i Centre for Art Technological Studies 
and Conservation (CATS), der omfatter KADK, 
Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet. 
Projektet samler førende forskningscentre og 
-laboratorier, museer og universiteter, og giver 
forskere, undervisere m.m. adgang til hinan-
dens udstyr og deler adgang til viden og appara-
tur. I udvælgelsesprocessen til projektet har det 
været afgørende at finde excellente forsknings-
faciliteter og internationalt anerkendte forskere 
med teknisk ekspertise og historisk viden om 
kulturarv. Læs mere på www.iperionch.eu.

   Vil dU Vide mere?
Kontakt Kim L. Kryger,  
på telefon 7231 8288 eller 
e-mail klk@fi.dk

 Vil dU Vide mere?
Kontakt EuroCenter på telefon 3544 6240  
eller e-mail eurocenter@fi.dk

læS mere
på ufm.dk/h2020/kurser eller ufm.dk/en/
h2020/events, og tilmeld dig et eller flere af 
kurserne. Du finder tilmeldingsformularen un-
der det enkelte kursus på hjemmesiden.

Følg os på 
Twitter 

@euroCenter_DK, 
og hold dig ajour  

med 
Horizon 2020 via 

#H2020dk

en kærkommen mulighed fortsat...

ForSkNiNgSkoNSUleNt, 
morteN gYllliNg- 
jørgeNSeN, kadk

http://www.iperionch.eu
mailto:klk@fi.dk
http://ufm.dk/h2020/kurser
http://ufm.dk/en/h2020/events
mailto:eurocenter@fi.dk
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