
Navn Hvem	  kan	  søge Kontaktinformation Deadline Søgt	  
før

Opnåe
t	  beløb

P.Carl.Petersens	  Fond Økonomisk	  stø+e	  -l	  fremme	  af	  
videnskabelige	  studier,	  
undersøgelser	  og	  arbejder	  
indenfor	  alle	  grene	  af	  
lægevidenskaben	  

http://pcarlp-‐fond.dk/index.html  

Ansøgningsskema	  rekvireres	  via	  hjemmesiden

31.	  januar	  i	  
uddelingsåret

Augustinus	  Fonden Forskningsprojekter	  til	  
bekæmpelse	  af	  alle	  arter	  af	  
sygdomme

www.augustinusfonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

Hele	  året Clara	  
Medici

12.500	  kr

Oticon	  Fonden Forskning.	  
Rejselegater	  og	  
konferencedeltagelse	  
(STUDERENDE)	  

www.oticonfonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmeside

Hele	  året Clara	  
Medici

7.500	  kr

Inge	  og	  Jørgen	  Larsen
´s	  Mindelegat

Lægevedenskabelig	  forskning	  -‐
især	  vedr.	  kræftsygdomme

Skriftlig	  henvendelse	  til	  landsretssagfører	  Aksel	  
Poulsen,	  Hovedgaden	  26-‐28,	  2970	  Hørsholm

1.	  december Clara	  
Medici

Afventer	  
svar

Zonta	  -‐	  studiefond	  for	  
yngre	  kvinder

Kvinder	  med	  mellemlang	  
uddannelse(3-‐4	  år).	  
Specialkursus	  eller	  studieophold	  
i	  udlandet

www.zonta.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

1.	  november	  til	  
31.	  januar

Clara	  
Medici

Afventer	  
svar

Harboefonden Diagnostisk	  forskning	  -‐	  
fortrinsvis	  kræft

www.harboefonden.dk	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden

Hele	  året Clara	  
Medici

Afventer	  
svar

A.P.	  Møller	  
Lægefonden

Lægevidenskabelige	  projekter www.apmollerfonde.dk	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden	  fra	  august	  2016

1.	  oktober	  
2016	  kl.	  12	  

Nordic	  College	  of	  
caring	  science

Forskningsfond www.nccs.nu	  
Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

26.	  februar	  
2016

http://pcarlp-fond.dk/index.html
http://www.augustinusfonden.dk
http://www.oticonfonden.dk
http://www.zonta.dk
http://www.harboefonden.dk
http://www.apmollerfonde.dk
http://www.nccs.nu


Glashof	  legat	   Videnskabeligt	  formål Skriftlig	  ansøgning	  sendes	  til	  	  
Glashof	  Legatet	  
c/o	  Kromann	  Reumert,	  Sundkrogsgade	  5,	  2100	  
københavn	  Ø,	  Att:	  Michael	  Budtz

1.	  marts	  og	  1.	  
september

Rissfort	  Fonden Forskning	  indenfor	  
lægeveidenskaben	  (AUH+AU)

Skriftlig	  ansøgning	  sendes	  til	  
C/O	  R.	  Rissfort	  A/S	  
Edwin	  Rahrs	  Vej	  96	  
Postboks	  1465,	  8220	  Brabrand	  

1.	  marts	  og	  1.	  
september

Frimodt	  Heineke	  
Fonden

Videnskabelige	  formål,	  herunder	  
forskningsmæssige	  og	  
sygdomsbekæmpende

Skriftlig	  ansøgning	  sendes	  til	  
v/	  advokat	  Lars	  Skibsted,	  Edelslundsvej	  1A,	  2tv,	  
2930	  Klampenborg

1.marts	  og	  1.	  
september

Gangsted	  Fonden Forskning	  og	  bekæmpelse	  af	  
sygdomme

Ansøgning	  via	  hjemmesiden	  www.efond.hk	   1.	  september	  
Ansøgninger	  
modtages	  
mellem	  1.	  juli	  
og	  31.	  august

15.	  juni	  Fonden Forskning	  og	  uddannelse www.15junifonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

14.	  marts,	  2.	  
maj,	  4.	  juli	  og	  
17.	  oktober

Codan	  Fonden Videnskabelig	  og	  
skadeforebyggende	  forskning

www.1codan.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden	  (først	  
tilgængeligt	  1.	  september).

1.	  til	  30.	  
september

Region	  Midtjyllands	  
Sundhedsvidenskabeli
ge	  Forskningsfond

Forskningsprojekt	  og	  
forskerstilling.	  Korterevarende	  
stipendier,senior/
skolarstipendier.

Ansøgning	  via	  hjemmesiden	  www.efond.dk	   15.	  april	  -‐	  
stipendier	  
15.	  maj	  -‐	  
skolarstipendie
r	  
15.	  september	  
-‐	  forskning	  
15.	  november	  
skolarstipendie
r

Niels	  
Okkels	  
Niels	  
Okkels

85.386	  kr	  
69.000	  kr

http://www.efond.fk
http://www.15junifonden.dk
http://www.1codan.dk
http://www.efond.dk


Lundbeckfond	  
Running	  Costs

Driftsmidler	  til	  
sundhedsvidenskabelige	  
forskningsprojekter

www.lundbeckfonden.com	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

3.	  maj

Lundbeckfonden	  
rejsestipendier

Møde-‐	  eller	  kongresdeltagelse	  
udenfor	  Danmarks	  grænser,	  
hvor	  ansøger	  deltager	  aktivt.

www.lundbeckfonden.com	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

Region	  Midtjyllands	  
Psykiatriske	  
Forskningsfond

Forskningsprojekter	  i	  børne-‐	  
eller	  voksenpsykiatrien

www.psykiatrien.rm.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

15.	  april	  
15.	  oktober

Niels	  
Okkels	  
Kristia
n	  D

56.874	  kr.	  
120.000	  
kr.

Overlæge	  dr.med.	  
Einar	  Geert-‐Jørgensen	  
og	  hustru	  Ellen	  Geert-‐
Jørgensens	  
Forskningsfond

Forskningsprojekter	  inden	  for	  
udforskning	  af	  bipolar	  affektiv	  
lidelse

Vejledning	  rekvireres	  via	  reception@ibfelt-‐
siebehart.dk	  
Ansøgning	  sendes	  pr.	  post

15.	  marts

Satspulje:	  Forskning	  til	  
gavn	  for	  mennesker	  
med	  psykiske	  lidelser

Forskning	  til	  gavn	  for	  
mennesker	  med	  psykiske	  
lidelser

www.sundhedsstyrelsen.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

25.	  september

Slagtermester	  Wørzner	  
og	  hustru	  Inger	  
Wørzner´s	  mindelegat

Forskningsmidler	  til	  
lægevidenskabelig	  forskning	  i	  
sindslidelser

Ansøgningsskema	  via	  henvendelse	  til	  	  
lmp@codexlaw.dk	  

15.	  oktober Kristia
n	  D

Ingen	  

Psykiatrisk	  
Forskningsfond	  af	  
1967

Forskning	  indenfor	  det	  samlede	  
psykiske	  område.	  Støtte	  til	  
uddannelse	  og	  kurser.

Ansøgning	  sendes	  til	  	  
Torsten	  Bjørn	  Jacobsen	  
tbj@dadlnet.dk	  

1.	  november

Antoniusfonden Forskning	  og	  
forsøgsvirksomhed.

Kontakt	  afd.	  leder	  Cand.psych.	  Knud-‐Erik	  Sabroe	  
Nordre	  Strandvej	  103,	  8240	  Risskov	  
Tlf:	  86	  17	  57	  12	  

Hele	  året

http://www.lundbeckfonden.com
http://www.lundbeckfonden.com
http://www.psykiatrien.rm.dk
mailto:reception@ibfelt-siebehart.dk
http://www.sundhedsstyrelsen.dk
mailto:lmp@codexlaw.dk
mailto:tbj@dadlnet.dk


Dansk	  Psykiatrisk	  
Selskabs	  Rejse-‐	  og	  
Uddannelsesfond

Dækning	  til	  udgifter	  der	  ellers	  
ville	  være	  egenbetaling	  for	  
medlemmer	  af	  Dansk	  
Psykiatrisk	  Selskab.	  

Ansøgning	  med	  dokumentation	  sendes	  til:	  
Speciallæge	  i	  psykiatri,	  Poul-‐Erik	  Carlsen,	  
Lyngbyhovedgade	  47,	  2	  sal,	  2800	  Kgs.	  Lyngby

Hele	  året

Hensat	  arv	  efter	  
Elisabeth	  Stevn,	  Niels	  
Rindom	  og	  F.A.	  
Christensen

Forskning	  indenfor	  mentale	  
lidelser.	  

www.sind.dk	  
Ansøgning	  via	  hjemmesiden

1.	  marts

Aase	  og	  Ejnar	  
Danielsens	  Fond

Lægevidenskabelig	  forskning www.danielsensfond.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

Hele	  året

Kong	  Christian	  den	  
tiendes	  fond

Lægevidenskabelig	  forskning www.kongehuset.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

Slut	  maj

Fabrikant	  Vilhelm	  
Pedersen	  og	  hustru	  
legat

Lægevidenskabelig	  forskning www.vplegat.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmeside

25.	  maj

Etatsraad	  C.G.	  
Filtenborg	  og	  hustru	  
Marie	  Filtenborg´s	  
studielegat

Studierejselegater	  
(STUDERENDE),	  samt	  forskning	  
på	  AU/AUH.

Ansøgningsskema	  fås	  ved	  fremsendelse	  af	  
frankeret	  svarkuvert	  til:	  Clemens	  Advokater,	  Sct.	  
Clemens	  Stræde	  7,	  8000	  Aarhus	  C

1.	  marts

Spar	  Nord	  Fonden Forskning www.sparnordfonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden	  

15.	  februar	  
15.	  maj	  
15.	  august	  
15.	  november

Helsefonden Forskning	  indenfor	  det	  sociale-‐	  
og	  sundhedsmæssige	  område

www.helsefonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

14.	  marts	  
27.	  juni	  
24.	  oktober

http://www.sind.dk
http://www.danielsensfond.dk
http://www.kongehuset.dk
http://www.vplegat.dk
http://www.sparnordfonden.dk
http://www.helsefonden.dk


Friedrich	  Wilhelm	  
Frank	  og	  hustru	  
Angelina	  Franks	  
Mindelegat

Forskning	  generelt.	  Velegnet	  at	  
søge	  som	  rejselegat,	  tilskud	  til	  
konferencer	  og	  lign.	  

http://franksmindelegat.dk/web/	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden.

31.	  oktober	  

Hørslev	  Fonden Støtte	  til	  videreuddannelse	  og	  
forskning	  indenfor	  det	  
farmaceutiske	  og	  
lægevidenskabelige	  område.

www.hoerslev-‐fonden.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmeside

31.	  marts	  2016

A.J.	  Andersen	  og	  
Hustrus	  Fond

Sygdomsbekæmpelse	  i	  videste	  
forstand

Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  skal	  indeholde:	  	  Projektbeskrivelse,	  
oversigt	  over	  økonomiske	  aspekter	  og	  CV.	  3	  
eksemplar	  til:	  
Jesper	  Hansen,	  Bergsvej	  24,	  5230	  Odense	  M

31.	  oktober	  
2016

Den	  Bøhmske	  Fond Forskningsmæssige	  aktiviteter	  
og	  sygdomsbekæmpende	  
foranstaltninger

Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  skal	  indeholde:	  Projektbeskrivelse,	  
kopier	  af	  seneste	  2	  årsrapporter,	  oplysning	  om	  
anden	  støtte,	  kontonr.	  mm.	  Sendes	  til:	  
Valdal	  Advokathirma,	  adv.	  Niels	  E.	  Valdal,	  Øster	  Allé	  
33,	  2100	  København	  Ø

1.	  maj	  2016

Fonden	  af	  17-‐12-‐1981 Forskning	  indenfor	  
sygdomsbekæmpelse	  
(scholarstipendie)

www.fondenaf17121981.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden

1.	  juni	  2016

Gangstedfonden Forskning	  og	  bekæmpelse	  af	  
sygdom

www.gangsstedfonden.dk	  

Ansøgning	  via	  www.efond.dk	  

Mellem	  1.	  
marts	  og	  1.	  maj

HEG	  Fonden Lægevidenskabelig	  forskning www.sites.google.com/site/hegfonden/	  

Ansøgningsskema	  sendes	  til	  
hegfonden@gmail.com

Hele	  året

http://franksmindelegat.dk/web/
http://www.hoerslev-fonden.dk
http://www.fondenaf17121981.dk
http://www.gangsstedfonden.dk
http://www.efond.dk
http://www.sites.google.com/site/hegfonden/


Handelsgartner	  Ove	  
Williams	  Buhl	  Olesen	  
og	  ægtefælle	  fru	  Edith	  
Buhl	  Olesen’s	  
Mindelegat

Sygdomsbekæmpelse,	  herunder	  
navnlig	  forskning.	  

Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  sendes	  til:	  	  
Handelsgartner	  Ove	  Williams	  Buhl	  Olesen	  og	  
ægtefælle	  fru	  Edith	  Buhl	  Olesen’s	  Mindelegat,	  
Thyregod	  Advokater,	  adv.	  Mads	  Thyregod,	  
Hammerensgade	  6,	  2.tv,	  1267	  København	  K	  
Tlf:	  33	  65	  05	  60

1.	  maj	  2016

Agnes	  og	  Poul	  Friis’	  
Fond

Støtte	  til	  lægevidenskabelig	  
forskning

Legathåndbogen	  
Ansøgning	  sendes	  til:	  
Adv.	  Birgitte	  Stenbjerre	  
Indiavej	  1,	  2100	  København	  Ø	  
Tlf:	  33	  15	  50	  50

Medio	  
september	  
(Opslås	  	  på	  
lægevidenskab	  
på	  AU)

Læge	  Sofus	  Carl	  Emil	  
Friis	  og	  Hustru	  Olga	  
Doris	  Friis’	  Legat

Lægelig	  forskning	  m.v. Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  sendes	  til:	  	  
Bruun	  og	  Hjejle,	  adv.	  Søren	  Bagger	  
Nørregade	  21,	  1165	  København	  K

Ikke	  oplyst

Frøken	  Marie	  
Månssons	  Legat

Sygdomsbekæmpelse	  og	  
forskning

Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  sendes	  til:	  	  
Advokaterne	  Arup	  &	  Hvidt,	  adv.	  Ejvind	  Koefoed,	  
Nørre-‐Voldgade	  88,	  1358	  København	  K

Ikke	  oplyst

Hotelejer	  Anders	  
Månsson	  og	  Hustru	  
Hanne	  Månssons	  
Mindegat

Sygdomsbekæmpelse	  og	  
forskning

Legathåndbogen.	  
Ansøgning	  sendes	  til:	  	  
Advokaterne	  Arup	  &	  Hvidt,	  adv.	  Ejvind	  Koefoed,	  
Nørre-‐Voldgade	  88,	  1358	  København	  K

Ikke	  oplyst

Læge	  Frk.	  K.	  
Rasmussens	  
Mindelegat

Støtte	  i	  forbindelse	  med	  lægers	  
sygdomsbekæmpende	  
forskningsarbejde.	  

www.k-‐rasmussens-‐mindelegat.dk	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden.

1.	  september

Michaelsen	  Fond Forskningsstipendier	  og	  
skolarstipendier.	  

www.kahlke.dk/fonde	  

Ansøgningsskema	  via	  hjemmesiden.

Opslag	  i	  
ugeskrift	  for	  
Læger	  
(normalt	  den	  
sidste	  fredag	  i	  
september).

http://www.k-rasmussens-mindelegat.dk
http://www.kahlke.dk/fonde


Familien	  Hede	  
Nielsens	  Fond

Støtte	  til	  videnskabelige	  formål. www.hedenielsensfond.dk	  

Mail	  til	  fonden	  –	  se	  hjemmesiden.

Hele	  året.	  

FLSmidth	  &	  Co.	  A/S	  
Donation	  Fund

Forskning www.hlsmidth.com	  

Ansøgning	  mailes	  til	  Gavefond@hlsmidth.com

1.	  november.

Ulla	  og	  Mogens	  Folmer	  
Andersens	  Fond

Medicinsk	  forskning. Ansøgning	  med	  relevante	  oplysninger	  og	  bilag	  
sendes	  i	  4	  eksemplar	  til:	  	  
Advokat	  Janne	  Glæsel,	  Gorrissen	  Federspiel,	  H.C.	  
Andersens	  Boulevard	  12,	  1553	  København	  V

Afventer	  mail.	  

Lillian	  og	  Dan	  Finks	  
Fond

Støtte	  til	  udgivelse	  af	  
publikationer,	  uanset	  emne,	  med	  
høj	  informationsværdi.	  

www.royalacademy.dk	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.	  

1.	  april.	  

Fonden	  af	  1870 Lægevidenskabelig	  forskning.	   5	  eksemplar	  sendes	  til:	  	  
Frederiksgade	  17,	  1265	  København	  K.	  
Tlf:	  33	  12	  95	  12	  
infor@dandersmore.com

15.	  marts

Helga	  og	  Peter	  
Kornings	  Fond

Lægevidenskabelig	  forskning,	  
ahholdelse	  af	  konference	  eller	  
symposie	  i	  Danmark.	  

www.korningfonden.dk	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.	  

1.	  november.	  

Knud	  Højgaards	  Fond Studierejser	  for	  ph.d.	  og	  post	  
docs.	  samt	  videnskabelig	  
forskning.	  

www.khf.dk	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.	  	  

Senest	  1	  
måned	  før	  
afrejse.	  

Søster	  og	  Verne	  
Lipperts	  Fond

Lægevidenskabelig	  forskning.	   Ansøgning	  med	  egen	  email	  adresse	  og	  øvrig	  
hinansiering	  sendes	  til:	  	  
Niels	  Møller,	  Ordrupvej	  30,	  8000	  Aarhus	  C

Hele	  året.

Direktør	  Ib	  Henriksen	  
Fond

Videnskabelig	  forskning.	   www.dihfond.dk/vejledning.html	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.

Hele	  året.	  

http://www.hedenielsensfond.dk
http://www.flsmidth.com
mailto:Gavefond@flsmidth.com
http://www.royalacademy.dk
mailto:infor@dandersmore.com
http://www.korningfonden.dk
http://www.khf.dk
http://www.dihfond.dk/vejledning.html


Grosserer	  Christian	  
Andersen	  og	  hustru	  
Ingeborg	  Ovidia	  Signe	  
Andersen,	  født	  
Schmidts	  Legat.	  

Medicinsk	  forskning.	   Ansøgning	  sendes	  i	  1	  eksemplar	  til:	  	  
Højesteretssagfører	  Mads	  Thyregod,	  Thyregood	  &	  
Schaumburg	  Advokater,	  Hammerensgade	  6,	  2,	  
1267	  København	  K

Primo	  
september.	  

Overlæge	  Poul	  Martin	  
Christiansen	  og	  
Hustrus	  Fond.	  

Forskning	  i	  Danmark.	   Ansøgning	  sendes	  til:	  	  
Claus	  Christiansen,	  Rosenfeldt	  Allé	  5,	  2820	  
Gentofte

Hele	  året.	  

Tømmerhandler	  
Vilhelm	  Bangs	  Fond

Støtte	  til	  medicinske	  drift-‐	  eller	  
forskningsprojekter.	  

Ansøgning	  med	  udtalelse	  fra	  direktion/institution	  
med	  oversigt	  over	  samlet	  hinansiering	  sendes	  via	  
onlineformular	  på:	  www.tvbf.dk

Hele	  året.	  

Vissing	  Fonden	  
(Mogens	  og	  Jenny	  
Vissings	  legat	  til	  den	  
medicinske	  og	  
tekniske	  
videnskabsfremme).	  

Lægevidenskabelig	  forskning.	   Ansøgning	  sendes	  i	  1	  eksemplar	  til:	  	  
Advokat	  Tobern	  Voss	  	  
Advodan	  Aalborg	  A/S	  	  
Mølleå	  1	  	  
9000	  Aalborg

Hele	  året.	  

Direktør	  Werner	  
Richter	  og	  Hustrus	  
Legat

Videnskabelig	  forskning.	   Ansøgning	  med	  budget	  sendes	  til:	  	  
Dir.	  Werner	  Richter	  og	  Hustrus	  Legat,	  c/o	  Danhitex,	  
Postboks	  39,	  2900	  Hellerup

1.	  juni

Clara	  Hansens	  
Mindelegat

Videnskabelige	  formål. www.esbjergkommune.dk/omkommunen/fonde-‐
og-‐legater/legaterforskning.aspx	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.	  

1.	  september.	  

Novo	  Nordisk	  Fondens Til	  ahholdelse	  af	  symposium	  i	  
Danmark

http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/
novo-‐nordisk-‐foundation-‐symposia	  

Ansøgning	  via	  hjemmesiden.	  

9.	  marts

http://www.tvbf.dk
http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/fonde-og-legater/legaterforskning.aspx
http://www.novonordiskfonden.dk/da/content/novo-nordisk-foundation-symposia


 


