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En ekstraordinær situation
kalder på samarbejde
Novo Nordisk Fondens respons
på COVID-19-pandemien
Bevillingerne er givet inden for forskning, uddannelse, behandling, diagnostik og til
sociale og humanitære indsatser.
Etablering af TestCenter Danmark:

250 mio. kr.

Nødproduktion af ethanol:

8,75 mio. kr.

Akutpulje til COVID-19projekter i rigsfællesskabet:

84,5 mio. kr.

Bevillinger til øvrig COVID-19forskning:

34,8 mio. kr.

Forskning i sundhedsmæssige
senfølger af COVID-19:

40,0 mio. kr. (uddeles i 2021)
Humanitære bevillinger:

37,4 mio. kr.
Støtte til udsatte børns læring
efter nedlukningen:

4,7 mio. kr.

I alt:				

460,15 mio. kr.

Læs mere om Novo Nordisk Fondens indsatser på:
novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/initiativer-i-forbindelse-med-coronavirus-covid-19/

Med coronapandemien blev Danmark kastet ud i en sundhedsmæssig og økonomisk krise, der har krævet og fortsat kræver en
ekstraordinær indsats fra hele samfundet. Krisen er ikke overstået
i skrivende stund, men med vacciner på vej er der lys forude, og
forhåbentligt vil vi gå mod mere normale tilstande i løbet af 2021.

Jeg er glad for at kunne se, at mange af de projekter, vi har støttet,
har været til gavn for mennesker og samfund. Det kan du læse
mere om på vores hjemmeside og på sciencenews.dk.

I marts 2020 igangsatte vi som fond de første af en række
COVID-19-relaterede initiativer ud fra et ønske om at bidrage til
at afbøde konsekvenserne af coronapandemien. Dette gjorde
vi som et supplement til vores sædvanlige og allerede planlagte
uddelingsaktiviteter.

Jeg vil gerne fremhæve, at pandemien mere end noget andet har
vist vigtigheden af samarbejde, både nationalt og internationalt. I
Danmark har det således midt i en krise været meget opløftende og
positivt at se, hvordan offentlige og private aktører såvel som fonde
kan samarbejde om en koordineret indsats. Det har der været mange
gode eksempler på i de seneste ni måneder. Jeg vil gerne sige en stor
tak til alle, som vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med i 2020.

Denne folder giver et overblik over en række af de aktiviteter,
vi har været involveret i, og giver eksempler på projekter, vi har
støttet gennem året. Folderen skal ses som et supplement til fondens årlige rapport om alle vores uddelingsaktiviteter for 2020,
der udkommer i marts 2021.

“Pandemien har mere end noget
andet vist vigtigheden af samarbejde,
både nationalt og internationalt”

Som erhvervsdrivende fond har Novo Nordisk Fonden for det
første haft mulighed for at bidrage med bevillinger til konkrete
projekter såvel som til større, nationale initiativer som eksempelvis TestCenter Danmark.
For det andet har de virksomheder, fonden er medejer af, ydet
store bidrag til det velfungerende samarbejde mellem offentlige
og private aktører. Det gælder særligt Novo Nordisk og Novozymes, som har stillet ressourcer og ekspertise til rådighed i
kampen mod COVID-19.
Vi har – samtidig med den normale drift – skullet omstille os til at
kunne håndtere ansøgninger med en langt kortere behandlingstid, end vi er vant til. Vi har lagt vægt på, at de projekter, som har
fået støtte fra de ekstraordinære COVID-19-puljer, både skulle
være af akut karakter, af høj kvalitet og samtidig komme mennesker og samfundet til gavn på kort sigt. Derfor har det været nødvendigt at finde nye måder at arbejde på, mens vi, ligesom som
resten af samfundet, har skullet omstille os til en ny virkelighed
med fysisk distance, hjemmearbejdspladser og virtuelle møder.
Alt dette har krævet en særlig dedikeret og engageret indsats af
vores bestyrelse og medarbejdere.

Birgitte Nauntofte
Administrerende direktør
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Coronakonsekvenser afbødes
med forskning og samarbejde
I starten af 2020, inden COVID-19 for alvor havde bredt sig til
Danmark, oprettede fonden en ansøgningspulje med temaet
Societal reponses to and preparedness for emerging viral infections.
Formålet var at støtte projekter, der kunne bidrage til at styrke det
nationale beredskab for håndtering af nye virusepidemier. I den
anledning blev der bevilget 10 mio. kr. til Statens Serum Institut til
udviklingen af en digital løsning, der skal gøre det lettere at overvåge,
opdage og reagere hurtigt på nye infektioner og smitsomme sygdomme på nationalt plan.
Akutpulje til COVID-19-projekter i rigsfællesskabet
Da COVID-19 begyndte at sprede sig i Danmark i marts, oprettede
fonden en COVID-19-akutpulje. Det skete efter dialog med bl.a.
Sundhedsministeriet. En midlertidig bedømmelseskomité blev hurtigt nedsat, og fonden afsatte i første omgang en ekstraordinær pulje
på 50 mio. kr. til akutte projekter, der skulle afbøde konsekvenserne
af pandemien i hele rigsfællesskabet. Puljen blev annonceret den 18.
marts, og der blev åbnet for ansøgninger på op til 5 mio. kr. pr. projekt inden for tre områder: videnskabelige projekter, oplysningsmæssige tiltag og sociale tiltag.
I udvælgelsen prioriterede fonden projekter, der kunne vise hurtige
resultater til brug i kampen mod COVID-19, mens mere langsigtede
projekter blev henvist til fondens øvrige puljer. Ligeledes valgte
fonden ikke at operere med en fast ansøgningsfrist. I stedet blev ansøgningerne vurderet løbende og behandlingstiden accelereret, så
ansøgere fik svar inden for 48 timer.
Da puljen blev lukket i starten af april 2020, havde Novo Nordisk
Fonden modtaget næsten 500 ansøgninger og bevilget i alt 82,5 mio.
kr. til 45 COVID-19-relaterede projekter i hele rigsfællesskabet.
Brede samarbejder
Samtidig med udrulningen af den akutte COVID-19-pulje støttede
fonden en række større projekter, hvor offentlige og private aktører
i Danmark gik sammen om at løse nogle af de samfundsmæssige
problemstillinger, som COVID-19-pandemien har affødt.
I april 2020 blev TestCenter Danmark etableret med det formål at
sikre, at mennesker over hele Danmark kan blive testet for COVID-19.
Novo Nordisk Fonden bevilgede op til 250 mio. kr. til etableringen,

der blev til i et unikt samarbejde mellem offentlige partnere i stat,
regioner, beredskab og sygehuse og private partnere, der ud over
fonden bestod af medicinalvirksomhederne Novo Nordisk A/S og
Novozymes A/S.
Coronakrisen viste også en vilje blandt de erhvervsdrivende fonde
til at gå sammen om finansiering af vigtige samfundsinitiativer. I april
2020 bevilgede Novo Nordisk Fonden sammen med Carlsbergfondet 17,5 mio. kr. til oprettelse af et konsortium, der kunne igangsætte
nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler, der kunne begrænse smittespredningen i samfundet. Derudover har de to fonde i
fællesskab støttet udviklingen af nye antistoftest, der kan påvise, om
personer tidligere har været smittet med COVID-19. Novo Nordisk
Fonden har efterfølgende bevilget 20 mio. kr. et forskningsprojekt,
hvor de nyudviklede antistoftest bruges til at kortlægge smittespredningen af COVID-19.
Tilbage til skolen efter COVID-19
I løbet af sommeren oprettede fonden en særlig pulje på 10 mio.
kr. under overskriften Tilbage til skolen efter COVID-19. Puljen henvendte sig til projekter målrettet udsatte børns læring i kølvandet på
skolernes nedlukning i foråret.
Det internationale ansvar
Når en pandemi som COVID-19 rammer, er det de mest sårbare
lande, som mærker konsekvenserne hårdest. Fonden har derfor
støttet en række humanitære projekter i lande, hvor kapaciteten
i sundhedssystemet i forvejen er under pres, og de mest sårbare
borgere derfor bliver ekstra udsat, hvis virussen spreder sig.
I foråret støttede fonden tre projekter i Jordan og to i Tanzania med
i alt 21 mio. kr. Projekterne fokuserer blandt andet på at forbedre
adgangen til sundhedsvæsenet for flygtninge og andre sårbare grupper, at højne vidensniveauet om COVID-19 og at sikre vandforsyning
til flygtningelejre.
Da første bølge af COVID-19 så småt var ved at være ovre i Danmark
og resten af Europa, begyndte virussen og ikke mindst de afledte
økonomiske effekter af den at brede sig til mere udsatte dele af verden.

I juni besluttede fonden derfor at oprette en pulje til humanitære
og udviklingsmæssige projekter, der fokuserer på at afbøde konsekvenserne af pandemien hos udsatte befolkningsgrupper og
mennesker, som lever i fattigdom på grund af pandemien. Det skete
gennem en særlig pulje med navnet COVID-19: Preparedness, Prevention, Response and Recovery, som kunne søges af nødhjælpsorganisationer forankret i Danmark. I september bevilgede fonden
14,4 mio. til 15 initiativer i bl.a. Uganda, Sudan, Nepal, Bangladesh,
Columbia og Myanmar.
Langsigtede konsekvenser af COVID-19
Som 2020 er skredet frem og i takt med, at coronavirus er blevet en
fast del af vores hverdag, har vi også fået øjnene op for nogle af de
helbredsmæssige konsekvenser af COVID-19. Erfaringerne har vist,
at det ikke bare er en akut sygdom, der rammer åndedrætssystemet, men at den også kan medføre længerevarende sygdom eller
gener i organsystemerne; selv hos de patienter, der ellers har et
mildt sygdomsforløb.

På den baggrund valgte fonden i november 2020 at oprette en ny
pulje til forskning i de sundhedsmæssige senfølger ved smitte med
COVID-19. I alt 40 mio. kr. er afsat til denne type forskning, og der
kan søges om 3-10 mio. kr. per projekt. Puljen kan søges af forskningsgrupper ved universiteter, hospitaler eller forskningsinstitutioner i Danmark til projekter af en varighed på op til fire år.
Bevillingerne fra denne pulje uddeles i foråret 2021.
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TestCenter
Danmark
I

april 2020 blev TestCenter Danmark etableret med det formål at
sikre, at alle borgere i Danmark har fri adgang til at blive testet for
COVID-19. TestCenter Danmark består af en række regionale teststeder og et nationalt testlaboratorium på Statens Serum
Institut (SSI), hvor testcentret er forankret.
Mindre end en måned gik der, fra beslutningen om et nationalt testcenter blev taget, til centret var en realitet, herunder de regionale
testfaciliteter, der skød op i hvide telte rundt om i landet.
Opstartsperioden var karakteriseret ved et helt unikt samarbejde
mellem offentlige samarbejdspartnere i stat, regioner, beredskab
og sygehuse og private samarbejdspartnere, der foruden Novo
Nordisk Fonden bestod af medicinalvirksomhederne Novo Nordisk
A/S og Novozymes A/S. I denne akutte situation stod virksomhederne klar til at udlåne avanceret udstyr og laboratorieekspertise
til at oprette testcentret, der er det første af sin slags, både i Danmark
og internationalt.
Tilbagemeldingen fra alle involverede samarbejdspartnere var, at
testcentret har vist, hvor langt man kan komme på kort tid, når offentlige og private aktører samarbejder og hver især bidrager med
det, de er bedst til.

Testcenter

Novo Nordisk Fondens bevilling på 250 mio. kr. har bidraget til at
skaffe nødvendige testmaskiner, reagenser og udstyr, der har gjort
det muligt at udføre mange tusinde test hver dag.
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Nødproduktion
af ethanol
I

foråret 2020 stod håndsprit øverst på mange indkøbslister.
Butikkerne løb hurtigt tør for den eftertragtede vare, som primært
består af stoffet ethanol. Og da der ikke var nogen dansk egenproduktion af ethanol i større stil, stod landet over for en potentiel
mangelvare.
For at imødegå den nationale mangelsituation blev der nedsat et
konsortium bestående af staten, Carlsberg, Ørsted og Ree Holding.
Konsortiet fik til opgave at etablere en nødproduktion af ethanol
og dermed sikre adgang til håndsprit og andre desinfektionsmidler,
der kan begrænse smittespredningen i samfundet.
Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet har tilsammen bevilget
17,5 mio. kr. til etablering af dette konsortium. De deltagende parter
i konsortiet tjener ikke penge på produktionen af ethanol.

H.K.H. Kronprinsen på Re Energy i
Kalundborg, hvor produktionen er
omlagt til fremstilling af ethanol.
Foto: Keld Navntoft
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Nyudviklede antistoftest skal undersøge smittespredning
N

år en person har symptomer på
COVID-19 og bliver testet, viser resultatet, om der er smitte i kroppen her og nu.
Ved at teste for antistoffer er det muligt at
se, om en person har haft COVID-19-infektionen på et tidligere tidspunkt.
De antistoftest, der i foråret 2020 var på
markedet, var imidlertid ikke følsomme
nok til at give et sikkert svar på, om en
testet person har antistoffer eller ej. Derfor
har forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet i samarbejde med Novo
Nordisk A/S udviklet to nye antistoftest
med en større følsomhed. Den ene test
kan måle, om der findes antistoffer i blodet, mens forskerne med den anden test
kan kortlægge, hvilke typer af antistoffer
der findes i kroppen hos dem, der tester
positiv for antistoffer. Testene kan blive
et væsentligt bidrag til overvågningen af
COVID-19-pandemiens smittespredning
og af antistofudvikling på individuelt plan
og i samfundet generelt.
Udviklingen af testene er støttet af Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden,
som har givet 4,8 mio. kr. til projektet.
Nye antistoftest brugt i stor undersøgelse
De nyudviklede antistoftest er kommet i
brug i et stort forskningsprojekt, der skal
undersøge smittespredningen af COVID-19
blandt den arbejdsaktive befolkning.
Alle dansk-baserede medarbejdere i
Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S, Novo
Holdings og Novo Nordisk Fonden samt

samlevere og voksne, hjemmeboende børn
er blevet tilbudt at være med i projektet,
hvor hver deltager får taget tre blodprøver i
løbet af et år. Disse prøver skal dels vise udbredelsen af antistoffer og dermed tidligere
smitte og dels vise udviklingen i forekomsten af antistoffer hos den enkelte person.
Projektet er et samarbejde mellem forskere
tilknyttet Rigshospitalet, Herlev Hospital og
Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Statens Serum Institut og Novo Nordisk
A/S. Novo Nordisk Fonden har bevilget 20
mio. kr. til forskningsprojektet.
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Trådløs overvågning
af patienter
F

orskere har udviklet en intelligent, trådløs overvågning af coronapatienter i højrisikogruppen. Systemet hedder COVID-19
WARD og skal sikre tidlig identifikation af ændringer i patientens
tilstand og kan samtidig reducere patientkontakt, smitte, brug af
værnemidler og behov for personaleressourcer. Novo Nordisk
Fonden har bevilget 3,9 mio. kr. til projektet, der gennemføres i
samarbejde mellem Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og DTU
Sundhedsteknologi.

Forsøg med inflammationsdæmpende medicin
E

t forskningsprojekt skal undersøge, om inflammationsdæmpende behandling med binyrebarkhormon kan hjælpe
patienter med COVID-19. Novo Nordisk Fonden har bevilget 5 mio.
kr. til projektet, der udføres på Rigshospitalet.

Støtte til udsatte børns
læring

D

a Danmark i foråret lukkede ned pga. coronakrisen, lukkede
skolerne også og overgik til fjernundervisning. I sårbare familier kunne det være ekstra svært at få nok ud af undervisningen
gennem skærmen, og i sommeren 2020 oprettede fonden derfor
yderligere en pulje til projekter, som kan give børn og unge noget af
den læring, de er gået glip af i nedlukningsperioden.
I august blev der givet i alt 4,7 mio. kr. til fem forskellige projekter,
der på hver deres måde bidrager til at give nogle af de sårbare børn
og unge lidt ekstra faglig støtte efter en svær tid.
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Akutte overnatningsmuligheder for socialt udsatte
E

n række kommuner og organisationer oprettede
i foråret akutte overnatningsmuligheder, der skal
mindske risikoen for, at udsatte borgere smittes med
COVID-19. Formålet var dels at sikre isolationsmuligheder og pleje til hjemløse, der smittes med
COVID-19, og dels at støtte udsatte borgere, som er
ramt af restriktioner på herberger og øvrige sociale tilbud. Novo Nordisk Fonden har bevilget i alt 7 mio. kr.
til fire projekter målrettet udsatte borgere i Odense,
Slagelse, København og Aarhus.

Hjælp til COVID19-sikre fødsler i
Myanmar
I

Myanmar har COVID-19 forårsaget store udfordringer i sundhedssektoren, bl.a. på grund af omprioritering af personale og
lukning af ambulante tjenester, herunder fødesteder. Maternity
Foundation vil formidle viden og gøre det muligt at overholde
COVID-19-anbefalinger i forbindelse med graviditet og fødsel
gennem digitale sundhedsløsninger.
Projektet understøtter også, at jordemødre og fødselshjælpere
trænes i, hvordan de forebygger COVID-19 hos gravide. Det forventes, at flere end 15.000 gravide og børn vil drage fordel af projektet, som Novo Nordisk Fonden har støttet med 966.877 kr.

Tosproget
informationsavis i Grønland
M

ediehuset Sermitsiaq.AG har udgivet en tosproget informationsavis om COVID-19. Informationsavisen udkom med
Grønlands to landsdækkende aviser Sermitsiaq og AG og
er desuden tilgængelig online. Dermed bliver informationsavisen
tilgængelig for alle i såvel bygder som byer i Grønland.
Novo Nordisk Fonden har bevilget knap 242.000 kr. til projektet, der gennemføres i samarbejde med det grønlandske
Sundhedsdepartement.
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