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kaldelse efter omhyggelig og repetitiv terpning, vir-
ker flere af de her beskrevne husketeknikker som 
gode alternativer. 

At nogle huskeregler er personlige, surrealistiske 
og ikke kan deles eller videregives, er per se ikke et 
problem, så længe de faciliterer hukommelsen. At 
nogle huskeregler kan være til gavn for mange, er se-
kundært. Huskeregler bør forløse mere end forvirre, 
og man må forvente, at de er easy to learn. 

Teknologien i klinikken er kommet for at blive. 
Men det betyder ikke, at vi skal gøre os absolut af-
hængige af den. Paratviden er stadig en vigtig del af 
hverdagen for læger, og her kan mnemoteknik spille 
en værdifuld rolle. Har du også stadig Last Christmas 
på hjernen [13, 19-22]?
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Korrekt budgettering af forskningsmidler

Inden for det seneste år har der været øget fokus på 
brugen af forskningsmidler. Dette har medført en 
række stramninger på området og budgettering af vi-
denskabelige projekter er kommet i øget fokus. Ved 
ansøgning om forskningsmidler er det derfor yderst 
vigtigt at udforme et budget, der er så korrekt og 
grundigt som muligt. I planlægningsfasen af et større 
studie kan det naturligvis være en udfordring at esti-
mere og forudsige alle fremtidige udgiftsposter. 

Formålet med denne artikel er at fremlægge en 
vejledning til korrekt budgettering for at mindske 
unødige fejl fremover. 

VEJLEDnInG tIL UDfoRMnInG af BUDGEt

Når en ansøgning sendes til bevillingsgiver, er det 
først og fremmest vigtigt, at projektet fremstår gen-
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nemtænkt, gennemførligt og frem for alt troværdigt. 
Her er det helt afgørende, at projektbudgettet frem-
står så realistisk og korrekt som muligt. Det er derfor 
vigtig at bruge de eksakte tal og ikke for mange af-
rundede tal, der ellers ville kunne få budgettet til at 
fremstå urealistisk og tilmed sjusket. Alle poster, der 
er relevante for projektet bør fremgå af budgettet. 
Dette vil igen styrke projektets troværdighed. 

Ved større projekter kan det være vanskeligt at 
forudse og estimere fremtidige udgiftsposter. Her kan 
det være en fordel at starte tidligt i processen og gen-
nemgå lignende studiers budgetter. Når man har fast-
lagt alle udgiftsposter, skal man indhente tilbud fra 
flere udbydere. På relevante steder kan det være en 
fordel at tilføje korte kommentarer til budgettet. Dette 
medvirker til, at det fremstår mere overskueligt og tro-
værdigt for bedømmeren. Videncenter for Innovation 
og Forskning (VIF) anbefaler i øvrigt, at man tager 
højde for forventede prisstigninger (f.eks. 3%) [1]. 

Når man har bestemt de enkelte udgiftsposter, 
skal man opsætte sit budget kronologisk og på en 
overskuelig måde. Det er vigtigt at have alle poster og 
de nøjagtige beløb med. Et eksempel på et budget 
kan ses i Tabel 1. 

Ved ansøgning om bevillinger, der ikke dækker 
den samlede udgift til forskningsprojektet, bør man 
stadig fremlægge det fulde budget og blot angive, 
hvilke poster man ønsker støtte til fra den pågæl-
dende fond. 

DIsKUssIon

Når fondsansøgninger forfattes, er det uhyre vigtigt, 
at budgettet udfærdiges så detaljeret og præcist som 
muligt. Alle udgiftsposter bør fremgå af budgettet, så 
det er tydeligt for en eventuel bedømmelseskomité at 
vurdere relevansen. Et øget fokus på budgettering 
har vist en vis uoverensstemmelse mellem brugen af 
midler i praksis og de i fondsansøgninger beskrevne 
budgetposter. 

Der vil uden tvivl være øget fokus på forbruget af 
fondsmidler i de kommende år, hvorfor det anbefales 
at søge inspiration i denne artikel til udspecificering 
af udgifter ved fremtidige fondsansøgninger. 

Glædelig jul og godt fondsansøgningsår. 
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FAKtABoKS

Projektbudgettet skal fremstå overskueligt og troværdigt.

Samtlige udgiftsposter bør beskrives præcist.

Indhent tilbud fra flere udbydere.

Gennemse evt. budgetter fra lignende studier.

tABEl 1

Et eksempel på et budget, som kan vedlægges en fondsansøgning. 
Alle beløb og poster er eksempler på udgifter, som forskere tidligere 
har haft i forbindelse med forskningsprojekter.

Post Beløb, DKK

Budget

Betaling af privat gæld [2]   30.000

Fisketur i de norske elve [3, 4]     9.660a

Kunst, designermøbler og lamper 

til »hjemmekontor« [5]   70.000

Lysekrone [5] 140.000

Montanareol med indbygget køleskab [2]   13.000

Sommerfest [2]   50.000

Julefrokost + underholdning [2]   50.000

Middag på Michelinrestaurant, 

9 personer (kuvert a 1.878 kr.) [2]   16.902

Skimmelsvampsundersøgelse af egen bopæl [6, 7]     4.000a

Maratonløb i Berlin og København [2]     1.330a

Mad, drikke og overnatninger [8]   53.660

Vandregning (løbende toilet) [9]   50.000

3 dage all-inclusive i København [10]   24.000

Rejseudgifter til ægtefælle [8]   57.000

Diverse – såsom leje af eget sommerhus, 

privatfly, julegave til medarbejdere [11, 12] –b 

Beløb modtaget fra andre fonde

Personligt honorar fra medicinalvirksomhed [13] 933.126,60

a) Priser indhentet fra tilfældige udbydere.  
b) Hvad man finder passende.
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