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Investeringer i 
life-science

virksomheder

NOVO GRUPPEN

UddelingerNOVO NORDISK FONDEN

OrgaNIsatION af NOvO NOrDIsk fOND kONcerNeN 

 Novo Nordisk fonden og virksomhederne i  
 Novo gruppen udgør til sammen Novo Nordisk fond koncernen.

 Novo Nordisk fonden modtager udbytte fra sit helejede datterselskab  
 Novo a/s og foretager uddelinger til samfundet.

 Novo a/s’ indtægter hidhører fra: 

• erhvervsvirksomheder 

• andre investeringer

Organisation og 
pengestrømme i 
Novo Nordisk Fond 
Koncernen



NOvO NOrDIsk fOND kONcerNeNs gOverNaNceOrgaNIsatION af NOvO NOrDIsk fOND kONcerNeN 

Organisatorisk er erhvervs- og uddelingsaktiviteterne 
adskilt.

Novo Nordisk fonden varetager uddelingerne og i den  
forbindelse fastlægger fondsbestyrelsen uddelings-
strategien ligesom fondsbestyrelsen beslutter uddelin-
gerne. 

De erhvervsdrivende aktiviteter varetages af Novo a/s  
indenfor overordnede rammer, som er godkendt af  
Novo Nordisk fondens bestyrelse, ligesom fonds-
bestyrelsen har fastlagt chartret for Novo gruppen. 

gennem sit ejerskab af Novo a/s godkender Novo  
Nordisk fonden Novo a/s’ årsrapport samt vælger  
Novo a/s’ bestyrelsesmedlemmer.

fonden har via Novo a/s en væsentlig indflydelse i  
Novo Nordisk a/s og Novozymes a/s, idet Novo a/s  
besidder mere end 70 % af stemmerettighederne i 
begge selskaber. 

fonden finansierer sine uddelinger gennem ind- 
t    ægter, som primært består af udbytte fra Novo a/s.  
Det på hviler Novo Nordisk fondens bestyrelse  gennem 
 passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo 
a/s, at sikre en rimelig konsolidering blandt andet med 
 henblik på, at fonden, eventuelt gennem Novo a/s,  
i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nød-
vendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser 
i Novo Nordisk a/s og Novozymes a/s eller andre 
 selskaber, hvori Novo a/s har en væsentlig ejerandel.
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KORT OM NOvO NORdisK FONdEN

På det erhvervsmæssige område er det  
fondens ambition, at virksomhederne i 
Novo Gruppen positionerer sig som inter
nationalt anerkendte og betydende aktører  
samt skaber fornyelse og forretningsresul
tater i verdensklasse. det skal ske gennem 
forsknings  baserede produkter og ydel
ser, der forbedrer bekæmpelse af sygdom 
og  understøtter bæred ygtig anvendelse af    
natu r ens ressourcer.

På det uddelingsmæssige område stræber 
fonden efter at benytte sin uafhængig
hed og fleksibilitet til at fremme forskning 
i  verdensklasse ved universiteter, hospita
ler og andre nonprofit videninstitutioner 
i danmark og det øvrige Norden. Fonden 
 ønsker at bidrage til, at regionen udvikles og 
aner kendes som et internationalt sundheds
videnskabeligt og bioteknologisk kraftcenter.

det er fondens opfattelse, at forskning i ver
densklasse bedst sker via langsigtet støtte 
til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor top
forskere og idérige og nytænkende talenter 
får bedst mulige rammer til at udføre bane
brydende forskning af højeste kvalitet.

Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk 
erhvervsdrivende fond, hvis historie strækker 
sig tilbage til 1920’erne. Fonden har følgende 
vedtægtsbestemte hovedformål:

1: at udgøre et stabilt fundament for den 
erhvervsmæssige og forskningsmæssige 
virksomhed, som drives

 • af Novo Nordisk A/s, der er beskæfti
get med forskning i, udvikling, produktion 
og salg af farmaka og relaterede produkter 
og ydelser, 

 • af Novozymes A/s, der er beskæftiget 
med at drive forskning, udvikling, produktion  
og handel med biologiske løsninger, 

 • og af andre fremtidige aktie  eller 
 anparts selskaber, hvori fondens datter
selskab, Novo A/s, måtte besidde en væsent
lig ejer andel, eller over hvilket Novo A/s 
måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem 
fuldmagt eller på anden måde,

2: at yde støtte dels til fysiologisk, endo
krinologisk og metabolisk forskning, dels til 
 anden lægevidenskabelig forskning,

3: at bidrage til opretholdelsen og driften 
af Novo Nordisk A/s’ forskningshospitals
virksomhed, og i øvrigt

4: at yde støtte til andre videnskabelige og 
til humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag 
til forskning og udvikling, som forbedrer 
menneskers helbred og velfærd. 
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Kommercialisering af forskning i den tid-
lige fase: Fonden støtter, at forskere i Nor
den kan afdække deres forskningsfunds kom
mercielle potentiale og modne innovationens 
bæredygtighed. Fokus er på kommerciel an
vendelse og nyttiggørelse af lovende forsk
ningsfund f.eks. til udvikling af nye diagnosti
ske metoder, behandlinger, hjælpemidler og 
teknologier, som kan lede til etablering af nye 
biotekvirksomheder. i 2014 udvidede fonden 
rammerne for preseed midler. Exploratory 
preseed blev øget fra dKK 10 mio. til dKK 12 
mio. Beløbet for preseed øgedes i 2014 fra 
dKK 15 mio. til dKK 20 mio. desuden øgede 
Novo A/s også sine seedinvesteringer.

Arbejdspladser i Danmark: samlet anslås 
de bevillinger, som fonden uddelte, i 2014 at 
 skabe grundlag for godt 1.500 videnarbejds
pladser primært i forsknings og uddannelses
sektoren i danmark. i 2014 havde Novo Nordisk 
A/s ca. 17.600 arbejdspladser i danmark og 
Novozymes A/s havde ca. 2.800. Hertil kom
mer, at Novo A/s’ investeringer i lifescience
virksomheder også understøtter mindst 1.000 
arbejdspladser i danmark.

Bevillinger til offentlig forskning: i 2014 
bevilgede Novo Nordisk Fonden i alt netto dKK 
968 mio. (dKK 975 mio. var nye bevillinger, 
og dKK 7 mio. var annullationsbevillinger) og 
udbetalte dKK 733 mio., primært til offentlig 
forskning ved universiteter og hos pitaler. 

Investeringer i privat forskning og udvik-
ling: Novo Nordisk A/s’ og Novozymes A/s’ 
udgifter til forsknings og udviklingsaktiviteter 
udgjorde i 2014 hhv. dKK 13.762 mio. og dKK 
1.981 mio. Hertil kommer yderligere forsk
nings og udviklingsinvesteringer i de virksom
heder, som Novo A/s har ejerskab i på vegne 
af fonden.

Skabelse af ny viden: Fondens uddelinger er 
med til at skabe, opretholde og udvikle stærke 
kundskabs og forskningsmiljøer. de er også 
med til at skabe grundlag for, at der uddan
nes bedre kandidater og udvikles dygtigere 
forskere til virksomheder og videninstitutioner. 
På baggrund af fondens bevillinger publiceres 
 årligt i internationale tidsskrifter og på anden 
vis et højt antal videnskabelige publikationer, 
som kommer det globale samfund til gode.

KORT OM NOvO NORdisK FONd KONcERNEN 
OG sAMFuNdET 
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Skattebetalinger: i 2014 udgjorde de sam
lede skattebetalinger i danmark fra Novo 
 Nordisk Fond Koncernen anslået dKK 11 mia. i 
form af selskabsskat, personskatter o.a.

Bæredygtig virksomhed: For virksomhe der 
    ne   i Novo Gruppen gælder et særligt charter,  
der forpligter dem til at udvise økonomisk, 
miljø mæssig og social ansvarlighed, ligesom 
virksomhedernes produkter skal forbedre men
neskers livs og arbejdsvilkår. Novo Nordisk  
A/s og Novozymes A/s udarbejder årlige cOP 
rapporteringer (communication on Progress) 
om de tiltag, de tager for at implementere FN’s 
Global compactprincipper. 

Miljøbevidsthed: Novo Nordisk A/s og Novo
zymes A/s arbejder målrettet for nedbringelse 
af energiforbrug, vandforbrug og cO2 udled
ning. det har i både 2014 og de foregående år 
betydet en stor reduktion for begge virksom
heder.

Humanitær og social støtte: Fonden yder 
vedtægtsbestemt støtte til driften af forsk
ningshospitalet steno diabetes center, støtte 
til uddannelsesaktiviteter inden for diabetes 
i lav og middelindkomstlande samt støtte til 
forskning i sundhedsfremme. Fonden støtter 
hvert år efter ansøgning anerkendte, humani
tære og sociale organisationer. i 2014 uddelte 
fonden støtte til 12 hjælpeorganisationer.
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Fonden støtter fri og uafhængig forskning af højeste kvalitet 

og i særdeleshed ved universiteter og hospitaler. Ejerskabet 

til forskningsresultaterne tilfalder forskerne og de offentlige 

vidensinstitutioner.

Med fondens erhvervs- og uddelingsmæssige formål er ønsket  

at bidrage til, at forskning og udvikling inden for biomedicin 

og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden styrkes  

til gavn for menneskers sundhed og velfærd samt for værdi-

skabelsen i regionen.”

Sten Scheibye, beStyrelSeSformand, novo nordiSk fonden, 

birgitte nauntofte, direktør, novo nordiSk fonden



• Åben konkurrence inden for fysio
logisk, endokrinologisk, metabolisk og 
anden lægevidenskabelig forskning samt 
andre videnskabelige formål (biotek
nologi, innovation samt kunsthistorie):  
Fonden modtog og behandlede 1.295 forsk
ningsansøgninger i uddelingskategorien ’åben 
konkurrence’. der var 38% fra kvinder og 62% 
fra mænd. 251 modtog en bevilling. det svarer 
til knap 20% af ansøgerne. 35% af bevillings
modtagerne var kvinder, og 65% var mænd. 
dKK 435,7 mio. blev uddelt via fondens komi
teer og udvalg i form af projektstøtte, forsk
ningslederprogrammer, stipendier, symposier, 
innovationsprojekter og hæders priser. udde
linger til fondens preseedprogram  foretages 
i samarbejde med Novo A/s. 

• Enkeltsatsninger inden for forskning, 
forskeruddannelse, inspirations og for       
mid  lings  projekter (samt andre forslag 
der henhører under fondens uddelings
formål):
Fonden modtog og behandlede 182 ansøgnin
ger under enkeltsatsninger. der blev givet ni 
bevillinger. Fondens challengeprogram 2014 
med tema om forebyggelse af diabetes og 
fedme og forskning i diabeteskomplikationer 

fik 21 ansøgninger (17 fra mænd og fire fra 
kvinder). der blev bevilget dKK 119,6 mio. 
til to bevillinger over seks år (to til mænd, se 
også nedenfor). syv bevillinger gik til øvrige 
enkeltsatsninger, herunder til forsknings, for
midlings og uddannelsesprojekter. i alt bevil
gedes her dKK 15,1 mio.

• Centerklyngen til formål inden for  
udvalgte områder af biomedicin og bio
teknologi:
Fonden modtog og behandlede 484 ansøg
ninger under centerklyngen. der blev givet 
275 bevillinger. Fondsbestyrelsen har på bag
grund af en ansøgning fra Proteincenteret ved 
Københavns universitet tildelt én merbevil
ling på dKK 180 mio. til forlængelse og styr
kelse af centerets aktiviteter til og med 2019. 
To bevillinger på i alt dKK 119,7 mio. under 
challengeprogrammet blev tildelt forskere 
ved Metabolismecenteret (en mand og en 
kvinde). Fonden har også givet en bevilling på 
dKK 24,3 mio. til projektet PROcRiN, som er 
et projekt, der styrker kvaliteten af de registre 
og databaser, der bl.a. er knyttet an til Bio
banken. Fonden har i 2014 modtaget 482 an
søgninger fra forskere om deltagelse i copen
hagen Bioscience conferences, hvoraf 269 
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HØJdEPuNKTER FOR ÅRETs uddELiNGER
1

NOvO NORdisK FONdENs uddELiNGER 

2014 var et år, hvor fonden accelererede sine uddelings
aktiviteter. Antallet af ansøgninger, nye virkemidler og antallet 
af komiteer/udvalg voksede. Fonden modtog 1.995 ansøgninger. 
Nedenfor er de fordelt på de fire uddelings kategorier: 
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ansøgere blev godkendt til deltagelse. der blev 
i 2014 bevilget dKK 7 mio. til copen hagen Bio
science conferences, cluster days og en work
shop i 2015 om immuno metabolisme, der bl.a. 
involverer forskere ved Metabolismecenteret.

• Humanitære og sociale formål: 
Fonden modtog og behandlede 34 ansøg
ninger til humanitære og sociale formål. der 
blev uddelt 12 bevillinger, som har til hensigt 
at forbedre sundhed og velfærd. disse ud
gjorde i 2014 dKK 3 mio., som gik til huma
nitære og sociale hjælpe organisationer. Fon
den støtter under sociale formål ydermere 
Novo Nordisk A/s’ forskningshospital, steno 
diabetes center, som modtog fire bevillin
ger. der blev i 2014 bevilget dKK 71,1 mio. til 
steno diabetes center, heraf dKK 30,4 mio. 
som tilskud til  hospitalsdriften, dKK 10 mio. til 
forskningsaktivi teter i steno Health Pro motion 
Research samt hhv. dKK 11,9 mio. og dKK 
18,8 mio. til uddannelsesprojekterne sTAR og 
REAcH.

Omkostningsprocenten til administration af 
bevillingerne i 2014 udgjorde hhv. 7,1% i for-
hold til det udbetalte beløb og 5,4% i forhold  
til det uddelte beløb. De tilsvarende tal for 
2013 var hhv. 6,9% og 7,8%. Omkostnings-
procenten for 2014 inkluderer bl.a. løn til an-
satte, ombygning og ekspansion af fondens 
domicil, husleje, konsulentbistand, rejseudgif-
ter og honorarer til komitemedlemmer og be-
styrelsesmedlemmer. Omkostningsprocenten 
indeholder også en serviceaftale med Novo 
A/S, som blandt andet leverer service fsva. 
regnskab, finansielle aktiviteter, jura, HR, IT og 
Novo Seeds bistand.

FOR yDeRlIgeRe OplySNINgeR Om  

bevIlgeT FORSkeRSTøTTe HeNvISeS  

TIl FONDeNS HjemmeSIDe 

www.NOvONORDISkFONDeN.Dk, 

HvOR legATARFORTegNelSeN FOR 

2014 eR AT FINDe TIllIge meD De 

FORuD gåeNDe åR.

HØJdEPuNKTER FOR 
ÅRETs uddELiNGER
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sTRATEGisKE MÅL FOR 
NOvO NORdisK FONdENs viRKE

SAMFUNDSMÅL:

KOMMERCIELLE MÅL:

MÅL FOR UDDELINGER:

meD DANmARk SOm FONDeNS OmDRejNINgSpuNkT  
eR FOkuS ReTTeT mOD:

At fremme forskning og innovation i verdensklasse  
inden for lægevidenskab, bioteknologi og natur- 
videnskab samt bidrage til at skabe et uddannelsessystem  
i verdensklasse

At støtte udviklingen af et vidensbaseret samfund, der  
bidrager til langsigtet økonomisk aktivitet og jobskabelse  
for at forbedre sundhed og velfærd

At være en stærk ejer af virksomhederne i Novo gruppen

At skabe attraktivt afkast til fonden fra dens finansielle  
investeringsportefølje

At investere med det primære mål at fremme viden  
og forskning i verdensklasse

At styrke den biomedicinske og bioteknologiske  
forskning inden for udvalgte områder

At anspore til tværdisciplinaritet

At fremme individuel videnskabelig excellence

At fremme opfindsomhed, inspiration og viden 
inden for videnskab og teknologi

At bygge bro mellem videnskabelige opdagelser  
og kommerciel anvendelse

At opnå social og humanitær effekt



Når fondsbestyrelsen uddeler støtte til forsk-
ning gennem åben konkurrence, sker det på 
basis af ansøgninger indsendt efter opslag. 
Ansøgningerne bedømmes af faglige eksper-
ter i fondens komiteer og udvalg, som i løbet 
af 2014 blev udvidet til et antal på 13 omfat-
tende i alt knap 50 anerkendte fageksperter 
på højt internationalt niveau. ethvert projekt 
bedømmes på dets kvalitet, potentiale og gen-
nemførlighed samt ansøgers kvalifikationer, 
inden beslutning om bevilling tages.

Fondsbestyrelsen fastlægger rammerne for, 
hvad fonden støtter, herunder hensigten med 
støtten, størrelsen og varigheden af støtten, 
det faglige område m.v. for hvert virkemiddel i 
fondens virkemiddelportefølje. Disse specifice-
rede rammer for komiteerne/udvalgene fast-
lægges årligt i mandatbreve fra bestyrelses-
formanden til hver komite/udvalg ledsaget af 
en uddybende skrivelse fra fondens direktør til 
hver komiteformand.
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uddELiNGER BAsERET PÅ OPsLAG 
i ÅBEN KONKuRRENcE

Novo Nordisk Fonden bevilger i konkurrence årligt midler til en 
lang række forskningsaktiviteter. Bevillingerne uddeles via ind-
dragelse af fondens 13 særligt nedsatte videnskabelige komiteer 
og udvalg, der i 2014 omfattede i alt knap 50 fageksperter.

komiteerne og udvalgene samt de øvrige eks-
terne internationale eksperter fungerer også 
som fondens vindue til forskningsmiljøerne. 
bedømmerne er anerkendte og aktive forske-
re, som er eksperter på deres områder og har 
et værdifuldt overblik over forskningsfeltet, 
ofte suppleret med erfaringer fra medlemskab 
af forskningsråd/udvalg og akademiske be-
dømmelsesudvalg. Dermed har bedømmerne 
stærke forudsætninger for at vurdere projek-
ternes kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlig-
hed. 

Fonden har formuleret retningslinjer for habi-
litet, der skal sikre en uvildig bedømmelse af 
alle ansøgninger. Disse findes på hjemme-
siden: www.novonordiskfonden.dk 
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Fondens primære støtteområde er den 
 sund hedsvidenskabelige/lægevidenskabelige  
forskning. De to ældste og største komiteer  
uddeler midler inden for dette område. læge- 
og Natur videnskabelig komite uddeler pro-
jektmidler og stipendier til biomedicinsk 
grundforskning og klinisk forskning i Dan-
mark. Nordisk Forskningskomite uddeler mid-
ler til forskningsprojekter og stipendier inden 
for eksperimentel fysiologi, endokrinologi og 
metabolisme i Norden.

De to medlemmer af fondsbestyrelsen med 
læge- eller naturvidenskabelig indsigt fun-
gerer samtidig som formænd for fondens 
to permanente komiteer, som er læge- og 
 Naturvidenskabelig komite (lNk) og Nordisk 
Forskningskomite (NFk).

Fondens øvrige ekspertudvalg uddeler midler 
til forskning inden for biomedicin og biotek-
nologi, innovation, sygeplejeforskning, almen 
medicinsk forskning samt forskning i kunst-
historie m.v.

valgperioden for komiteer og udvalg er fem 
år. medlemmer kan genvælges en enkelt gang 
og udtræder i det år de fylder 70.

De internationale bedømmere, som fonden 
gør brug af, enten enkeltvis eller i paneler/ 
udvalg, fungerer som ad hoc eksperter og 
afbeskikkes, når bedømmelsesarbejdet er ud-
ført. 



Projektstøtte/symposier
i 2014 indkom i alt 236 ansøgninger om pro
jektstøtte. der blev givet i alt 63 bevillinger, 
hvoraf 10 bevillinger var treårige, seks bevil
linger var toårige og 47 bevillinger var etårige. 
derudover indkom i året seks symposie
ansøgninger (Novo Nordisk Foundation Re
search Meetings), og der blev givet to bevil
linger til symposier på hhv. dKK 150.000 og 
dKK 136.000.

i alt blev uddelt dKK 58 mio.

Novo Nordisk Fondens excellensprojekt 2014
Til excellensprojekter for yngre forskere inden 
for endokrinologi, metabolisme og eksperi
mentel fysiologi, modtog fonden 44 ansøg
ninger, hvoraf fire ansøgere modtog en bevil
ling på hver dKK 5 mio.

i alt blev uddelt dKK 20 mio.

Advanced Grant
komiteen kan udtage årets bedste projekt-
ansøgning mhp. at give ansøgeren mulighed 
for at opnå et ’Advanced grant’. Forudsæt-
ningen for at få tildelt et ’Advanced grant’ er, 
at forskningsprojektet er af højeste interna-
tionale kvalitet, og at forskeren er en etable-
ret forsker på højt internationalt niveau. Der 
uddeltes i 2014 en femårig bevilling på Dkk 
10 mio. (Dkk 2 mio. om året i fem år).

i alt blev uddelt dKK 10 mio.

Klinisk Forskerprogram ved Steno Diabetes 
Center

Fonden ønskede at styrke den kliniske forsk
ning ved steno diabetes center ved at ansætte  
lovende, yngre forskere i en femårig periode. 
i 2014 indkom syv ansøgninger, hvoraf fire fik 
bevilling.

i alt blev uddelt dKK 29,9 mio.
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ANsØGNiNGER OG uddELiNGER TiL PROJEKTER  
OG sTiPENdiER i 2014 viA KOMiTEER OG udvALG 

nordiSk forSkningSkomite (1926) 
Komiteen uddeler projektmidler og stipendier efter ansøgning til grundvidenskabelig og  
klinisk forskning inden for endokrinologi, metabolisme og eksperimentel fysiologi ved univer
siteter og hospitaler og private nonprofit forskningsinstitutioner i de nordiske lande. Fonden 
har støttet disse områder i Norden i knapt 90 år. de senere år er bevillingerne udbygget  
kraftigt, dels gennem øget projektstøtte, dels gennem støtte til en række programforløb.



Projektstøtte
der indkom 396 ansøgninger. 59 bevillinger 
blev uddelt til 17 etårige, 37 toårige og fem 
treårige projektbevillinger.

i alt blev uddelt dKK 50 mio.

Kliniske Forskerstipendier
Fonden modtog 22 ansøgninger, og uddelte  
fire femårige stipendier på hver dKK 5 mio. 

i alt blev uddelt dKK 20 mio.

Hallas-Møller Stipendium
der indkom 43 ansøgninger, og uddeltes tre 
femårige stipendier på hver op til dKK 11 mio.

i alt blev uddelt dKK 33 mio.

Postdoc-stipendier til forskning i udlandet
der indkom fire ansøgninger, og uddeltes to 
fireårige stipendier på hver op til dKK 4 mio. 

i alt blev uddelt dKK 7,7 mio.

Skolarstipendier/forskningsår
der indkom 132 ansøgninger, og uddeltes 19 
stipendier på dKK 150.000 af ét års varighed 
og 10 stipendier på 611 måneders varighed. 

i alt blev uddelt dKK 3,9 mio.

Tandemprogrammet
i 2014 var også opslået et treårigt tandempro
gram inden for klinisk og basal biomedicinsk 
forskning til understøttelse af den bedste 
projektansøgning med fokus på samarbejde 
mellem klinisk og basal forskning. Program
met havde et budget på dKK 10 mio. Komi
teen valgte ikke at uddele en bevilling.
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læge- og naturvidenSkabelig komite (1959)
Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til læge  
og naturvidenskabelig forskning i danmark.
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udvalg for almen medicinSk  
forSkning (2002)
udvalget for almen medicinsk forskning ud
deler postdocstipendier inden for almen 
 medicin i danmark. Fokus er på forskning i 
behandling, forebyggelse, grundforskning el
ler organisation inden for fagområdet. det 
vægtes at støtte forskning, hvis resultater kan 
få betydning for almen praksis.

bedømmelSeSudvalget for madS 
øvliSen kunStStipendier (2006)
Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen 
kunststipendier uddeler ph.d. og postdoc
stipendier inden for kunsthistorie, kunst og 
kuratering til forskere tilknyttet et dansk uni
versitet.

Ph.d.- og Postdoc-stipendier

Der indkom ni ansøgninger til det kunst-
historiske ph.d.-stipendium ’kunst før 1900’ 
og 29 ansøgninger til det praksisbaserede 

udvalg for SygeplejeforSkning
(1996)
udvalget for sygeplejeforskning uddeler pro
jektmidler samt støtte til samfinansierede 
ph.d. og postdocstipendier til forskning 
 inden for sygepleje i danmark

Postdoc-stipendier

I 2014 modtog fonden otte ansøgninger og 
uddelte ét fireårigt postdoc-stipendium på 
deltid på Dkk 1 mio. og to toårige postdoc-
stipendier på deltid a Dkk 0,5 mio.

I alt blev uddelt Dkk 2 mio.

ph.d.-stipendium i ’billedkunst’. Der blev ud-
delt i alt to tre-årige stipendier på Dkk 1,5 
mio.

Der var også opslået tre toårige postdoc- 
stipendier inden for kunsthistorisk forskning, 
praksisbaseret kunst samt kunst og bioviden-
skab. Der kom 14 ansøgninger og uddeltes 
tre stipendier på hver Dkk 1,2 mio.

I alt blev uddelt Dkk 6,6 mio.

Projektstøtte og stipendier

I 2014 modtog fonden 63 ansøgninger og ud-
delte 11 bevillinger til forskningsprojekter i 
klinisk sygepleje, tre samfinansierede postdoc-
stipendier samt tre samfinansierede ph.d.-
stipendier. bevillingsbeløbet var fordelt med 
Dkk 1,5 mio. til hver af de tre kategorier.

I alt blev uddelt Dkk 4,5 mio.

ANsØGNiNGER OG uddELiNGER TiL PROJEKTER  

OG sTiPENdiER i 2014 viA KOMiTEER OG udvALG 
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udvalg for kunSthiStoriSk forSkning  
(1979)

udvalget for kunsthistorisk forskning støtter 
projekter inden for kunsthistorisk forskning 
samt projekter, der kan bidrage til at udvikle 
kunsthistorisk forskning. Forskningen skal for
trinsvis udføres i danmark. 

udvalg for forSkning i bioteknologi-
baSeret SynteSe og produktion (2012)
der støttes projekter i danmark inden for både 
grundforskning og anvendt forskning relateret 
til bioteknologibaseret syntese og produktion, 
hvis overordnede formål er at skabe produkter 
ved anvendelse af forbedrede og mere bære
dygtige metoder. Projekter skal inkludere brug 
af bioteknologi, men kan derudover benytte 
andre discipliner relateret til ingeniørfaget/na
turvidenskab.

udvalget for exploratory pre-Seed 
grantS (2011)
Novo Nordisk Fonden har et exploratory pre
seed grantsprogram i samarbejde med Novo 
seeds under Novo A/s. Programmet er ret
tet mod forskningsmiljøer i Norden. det er 
et initiativ, som skal accelerere den tidlige 
kommercialisering af anvendelsesorienterede 
forskningsfund og ideer inden for biomedicin 
og bioteknologi med potentiale til at kunne 
udvikles til nye diagnostiske metoder, be
handlinger, hjælpemidler og teknologier.   

Projektstøtte

Fonden modtog i alt 18 ansøgninger, og seks 
projekter fik tildelt støtte.

I alt blev uddelt Dkk 1 mio.

Projektstøtte

Der indkom 53 ansøgninger om støtte og 
uddeltes otte treårige bevillinger på mellem 
Dkk 2,4 mio. og Dkk 2,7 mio.

I alt blev uddelt Dkk 20 mio.

Projektstøtte

virkemidlet blev i 2014 forlænget med yder-
ligere tre år med en årlig støtte på Dkk 12 
mio. fordelt på Dkk 10 mio. til årlige udde-
linger samt Dkk 2 mio. til tillægsbevillinger.

I 2014 indkom 84 ansøgninger og uddel-
tes 19 bevillinger samt to tillægsbevillinger. 

I alt blev uddelt Dkk 9,7 mio.
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ANsØGNiNGER OG uddELiNGER TiL PROJEKTER  

OG sTiPENdiER i 2014 viA KOMiTEER OG udvALG 

udvalg for novo nordiSk foundati-
on laureate reSearch grantS (2012)
Laureate Research Grants er på dKK 40 mio. 
over syv år og uddeles inden for biomedicin 
og bioteknologi. de er målrettet etablere
de internationale topforskere, der ønsker at 
etablere deres forskningsgruppe i danmark. 
’Novo Nordisk Foundation Laureate Research 
Grants’ udmærker sig ud over deres størrel
se og varighed ved, at der er mulighed for 
støtte på yderligere dKK 35 mio. over endnu 
syv år. den betydelige støtte gør det muligt 
for forskerne at etablere langsigtede projek
ter og indgå samarbejder på tværs af viden
skabelige og geografiske grænser. udvalget 

udvalg for novo nordiSk fondenS 
interdiSciplinary  Synergy  
programme (2014) 

Novo Nordisk Foundation interdisciplinary  
 synergy Programme er et nyt program.  
Formålet med det nye virkemiddel er 
at anspore til samarbejde om forskning 
gennem tvær disciplinaritet. Hver bevil
ling er treårig med en bevillings ramme 
på op til dKK 15 mio. (op til dKK 5 mio. 
årligt), og der uddeles op til fire bevillinger 
årligt. synergy Programmeudvalget har seks 
medlemmer fra Læge og Naturvidenskabe
lig Komite, Nordisk Forsknings komite samt 
fra udvalg for forskning i bioteknologi baseret 
syntese og produktion. udvalget foretager  
bedømmelse af de indkomne ansøgninger, 

foretager bedømmelse af de indkomne an
søgninger, herunder inddrager internationale 
fageksperter. udvalget indstiller til bestyrel
sen en prioriteret liste med argumentation, 
der indeholder en begrundet konklusion på 
bedømmelsesarbejdet. Fondsbestyrelsen be
slutter herefter, hvem der tildeles bevilling.

Novo Nordisk Foundation Laureate  
Research Grants

I 2014 indkom 21 interessetilkendegivelser i 
fase 1. Fem gik videre til fase 2, hvoraf to blev 
tildelt bevillinger.

I alt blev uddelt Dkk 80 mio.

herunder inddrages internationale fag eks
perter. udvalget indstiller til bestyrelsen en 
prioriteret liste med argumentation, der inde
holder en begrundet konklusion på bedøm
melsesarbejdet. Fondsbestyrelsen beslutter 
herefter, hvem der tildeles bevilling.

Interdisciplinary Synergy grants 
Der indkom 98 interessetilkendegivelser i fase 
1. Syv gik videre til fase 2, hvoraf fire blev til-
delt støtte.

I alt blev uddelt Dkk 59,4 mio



marie og auguSt krogh priSen (1969)
Marie og August Krogh Prisen tildeles hvert år 
en fremragende dansk sundhedsvidenskabe
lig forsker. Prisen uddeles af Organisationen 
af gevidenskabelige selskaber (Lvs) (tidligere 
dansk Medicinsk selskab) og Novo Nordisk 
Fonden og er på dKK 250.000 – opdelt i 
dKK 100.000 som en personlig pris og dKK 
150.000 til forskning. Prisen overrækkes af 
Lvs’ formand og fondens direktør i forbin
delse med Lvs’ årsmøde. Bestyrelsen i Lvs 
fungerer som priskomite. 

i 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., 
Torsten Lauritzen fra Aarhus universitet. 
 Torsten Lauritzen modtog prisen for sin livs
lange indsats inden for forskningen i diabe
tes, hvor han har bidraget til at frembringe ny 
viden med betydning for behandling i almen 
praksis af patienter med såvel type 1 som 
type 2diabetes.

i forbindelse med prisoverrækkelsen afholdt 
Torsten Lauritzen en forelæsning med titlen 
”En rejse fra insulinabsorption til screening for 
type 2diabetes”.

hagedorn priSen (1966) 
Hagedorn Prisen tildeles hvert år til en for
sker, der har udmærket sig med sin forsk
ning  inden for dansk intern medicin. Prisen 
uddeles af dansk selskab for intern Medicin 
(dsiM) og Novo Nordisk Fonden og er på  
dKK 250.000, som opdeles i en personlig pris 
på dKK 100.000 og en pris på dKK 150.000 
til forskning eller udviklingsarbejde. Med  
prisen følger  tillige tildelingen af Hagedorn  
medaljen.  Bestyrelsen i dsiM fungerer som 
pris komite.

i 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., 
Bo FeldtRasmussen, klinikchef på Nefrologisk 
Klinik, Rigshospitalet. Han modtog prisen som 
anerkendelse for sin enestående indsats for at 
klarlægge sygdomsmekanismer og undersøge 
nye behandlinger hos patienter med diabetes 
og samtidig nyresygdom. i forbindelse med 
prisoverrækkelsen afholdt Bo FeldtRasmussen 
en forelæsning om sine forskningsbedrifter i 
sit aktive liv som forsker og kliniker.
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Fonden uddeler årligt fem hæderspriser som belønning 
for fremragende forskningsindsatser. Flere af priserne uddeles 
i samarbejde med lægevidenskabelige selskaber i Danmark 
og Norden.

HædERsPRisER 



novo nordiSk priSen (1963)
Novo Nordisk Prisen gives som belønning 
for enestående lægevidenskabelig forskning  
eller anden forskningsindsats, der kan komme  
lægevidenskaben til gode. Tildelingen af pri
sen skal ske for en overvejende dansk indsats. 
Prisen uddeles af Novo Nordisk Prisbedøm
melseskomite. Prisen uddeles årligt og var i 
2014 på dKK 1,5 mio. – opdelt i dKK 0,5 mio. 
som en personlig pris, og dKK 1 mio. som et 
rådighedsbeløb til forskningsformål inden for 
prismodtagerens fagområde. Med prisen føl
ger en bevilling til et internationalt symposion 
arrangeret af prismodtager.

søren Molin, professor, ph.d., danmarks Tek
niske universitet (dTu), modtog årets pris for 
sine banebrydende studier af bakteriel bio
film og deres betydning for sygdomsudvik
ling. Gennem en årtier lang systematisk og 
omfattende forskning har søren Molin klar
lagt, hvorledes bakterielle biofilm dannes, og 
han har identificeret biofilms rolle i infektions
processer. den nye viden om dannelse af bak
teriel biofilm er nøglen til at behandle og be
kæmpe kroniske infektioner. de teknikker, 
søren Molin har udviklet, har spredt sig som 
ringe i vandet til laboratorier i hele verden.
Novo Nordisk Fonden var i slutningen af april 
2014 vært for en festforelæsning af prismod
tageren på dTu. Prismodtageren fik i begyn
delsen af maj overrakt prisen ved en ceremoni 
med tæt på 200 inviterede gæster. 

novo nordiSk priS SympoSium (2009)
Modtageren af Novo Nordisk Pris symposium 
får dKK 300.000 stillet til rådighed til afhol
delse af et internationalt symposium inden 
for prismodtageres forskningsfelt. 

Prissymposiet i 2014 havde titlen ’Translatio
nal microbiology in biotech and medicine’ og 
blev afholdt i fondens domicil til ære for dette 
års modtager af Novo Nordisk Prisen, profes
sor søren Molin. der var ca. 150 deltagere. 

jacobæuS priSen og SympoSium (1939)
Jacobæus Prisen tildeles for ekstraordinære 
bedrifter inden for medicinsk forskning og 
gives årligt til en internationalt anerkendt 
forsker, der inviteres til at holde en forelæs
ning om sin forskning. Emnet bør falde inden 
for det fysiologiske eller endokrinologiske 
område. Med prisen følger et beløb på dKK 
100.000. Prisen blev indstiftet i 1939 (uddelt 
første gang i 1942) til minde om den svenske 
professor H.c. Jacobæus. Prisen uddeles i regi 
af Nordisk Forskningskomite (NFK). 

Prismodtager og forelæser var i 2014 Frances 
Ashcroft, professor i fysiologi ved Oxford 
universitet, docent ved Trinity college Oxford 
og medlem af Royal society of London. Hun 
tildeles prisen for sit forskningsarbejde inden 
for diabetes, som bl.a. belyser, hvordan æn
dringer i blodsukkerniveauet regulerer udskil
lelse af insulin, og hvordan denne proces er 
hæmmet hos diabetikere.
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HædERsPRisER
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Prisforelæsning afholdtes på Københavns 
universitet i forbindelse med årets H.c. 
 Jacobæus symposium. symposiet havde tit
len ’common factors linking pancreatic and 
gut hormone secretion’. Prismodtager pro
fessor Frances Ashcroft holdt en forelæsning 
med titlen ’From Bench to Bedside: How 
 Activating KATP channel Mutations cause 
Neonatal diabetes’. 

novo nordiSk fondenS forelæSning 
(1979) 
Novo Nordisk Fondens Forelæsning er en  pris 
på dKK 50.000 og uddeles til en aktiv nor
disk videnskabsmand, der har ydet en frem
trædende indsats inden for diabetesforskning 
eller behandling. Prismodtageren inviteres til 
at holde en forelæsning i forbindelse med 
årskonferencen i scandinavian society for the 
study of diabetes (sssd). Prisen uddeles af 
en komite med tre medlemmer fra Nordisk 
Forskningskomite samt formanden for sssd. 

Professor Timo Otonkoski fra Helsinki univer
sitet i Finland, der vandt prisen i 2013, afholdt 
i maj 2014 sin forelæsning med titlen: ”New 
approaches for the generation and regenera
tion of human beta cells”. Forelæsningen blev 
afholdt i forbindelse med sssd’s årsmøde i 
uppsala, sverige.

i november 2014 blev professor Torben Hansen 
fra Metabolismecenteret i København udpeget 
blandt syv indstillede til at holde forelæsningen 
i 2015 og samtidig modtage prisen. Forelæs
ningen afholdes i april 2015 i Oslo. 

novozymeS priSen (2014)
Novozymes Prisen er en ny pris, som fondsbe
styrelsen godkendte i september 2014. den 
har til formål at øge bevidstheden om biotek
nologisk grundforskning og anvendt forsk
ning. Prisen tildeles som en anerkendelse af 
banebrydende overvejende europæisk forsk
ningsindsats eller teknologibidrag, der frem
mer udviklingen af bioteknologisk videnskab 
til innovative løsninger. Prisen uddeles i 2015. 

the auguSt krogh diStinguiShed 
lectureShip (2006)
American Physiological society har siden 
1994 afholdt en August Krogh distinguished 
Lecture på sit årlige møde for Experimen
tal Biology. den første August Kroghfore
læsning blev givet af August Kroghs datter, 
professor i fysiologi Bodil schmidtNielsen. 
Fonden har ydet støtte til afholdelse af fore
læsningen siden 2006. Til forelæsningen er 
knyttet overrækkelsen af et rejselegat til en 
student. Prisen er på usd 6.000, som dæk
ker forelæsers honorar, rejseudgifter og et 
studen terrejselegat.

i 2014 blev ph.d. Hannah v. carey, university 
of WisconsinMadison school of veterinary 
Medicine, valgt som modtager af The August 
Krogh distinguished Lectureship 2014. Fore
læsningen blev holdt i san diego i forbindelse 
med årets Experimental Biology møde.
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verden står over for mange store udfordrin
ger. Befolkningstallet stiger, befolkningerne 
bliver ældre og stadig flere mennesker lider 
af livsstilssygdomme. samtidig svinder natu
rens ressourcer ind, og de miljømæssige ud
fordringer vokser. Fonden ønsker at bidrage 
til at skabe flere nye løsninger på nogle af 
morgendagens globale udfordringer.

siden 2007 har Novo Nordisk Fonden derfor 
bevilget støtte på i alt dKK 3,28 mia. til etab
leringen af fire forskningscentre og en natio
nal biobank. visionen er at skabe et fyrtårn 
for biovidenskabelig forskning ved at udvikle 
og styrke regionens videnskabelige kompe
tencer, uddanne forskningstalenter og opnå 
forskningsresultater i verdensklasse.

det langsigtede perspektiv kombineret 
med den substantielle finansiering skal 
gøre centrene i stand til at tiltrække de 
bedste forskerkapaciteter og talenter fra 
hele verden. ved udgangen af 2014 var  
der omkring 750 personer ansat ved de fire 
forskningscentre, heraf var 54% af forskerne 
rekrutteret uden for danmark. 

Fonden har valgt at støtte etableringen af 
centerklyngen i Københavnsregionen, fordi 
metropolen er et naturligt omdrejningspunkt 
for samarbejde i regionale, nationale og in
ternationale netværk. det er her, hvor Kø
benhavns universitet og danmarks Tekniske 
universitet er placeret, og hvor også flere 
biofarmaceutiske, bioteknologiske og forsk
ningsaktive virksomheder har base inklusive 
Novo Nordisk A/s og Novozymes A/s.

the novo nordiSk foundation  
center for protein reSearch
Novo Nordisk Foundation center for Prote
in Research blev etableret ved Københavns 
universitet i 2007 med en 10årig bevilling 
på dKK 600 mio.. Proteincenteret blev i slut
ningen af 2013 inviteret til at indsende en ny 
bevillingsansøgning til fonden om styrkelse af 
centeret. Fonden modtog ansøgningen i maj 
2014, hvorefter den blev fagfællebedømt af 
et internationalt ekspertpanel. På baggrund 
af ekspertpanelets anbefaling besluttede 
fondsbestyrelsen at forlænge og styrke cen
teret med en bevilling på dKK 180 mio. for 
perioden 2015–2019. desuden besluttede 
fondsbestyrelsen i 2014, at såfremt et af fon

Novo Nordisk Fonden har siden 2007 bevilget i alt DKK 3,28 mia. 
til etablering af en klynge af forskningscentre i og omkring 
København. Formålet er at styrke regionens videnskabelige 
kompetencer, uddanne topforskere og opnå resultater i verdens- 
klasse indenfor biomedicin og bioteknologi.

FONdENs KLyNGE AF FORsKNiNGscENTRE
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dens forskningscentre ikke fremover opnår en 
forlængelse af en bevilling, vil der som alter
nativ være en 23 årig udfasningsbevilling.

centrets nye program, Protein structure, 
blev igangsat i starten af 2014. dets leder 
er  rekrutteret fra Madrid, hvorfra også hans 
forskningsgruppe ’Macromolecular chrystal
lography’ på otte forskere og laboranter 
fulgte  med til København. 

centret har i 2014 introduceret fire nye or
ganisatoriske enheder  de såkaldte ’tekno
logiske platforme’, som hver har sit særlige 
ekspertiseområde. Tanken er, at alle forskere 
i centeret kan søge råd og vejledning inden 
for enhedens specialeområde og få højt kva
lificeret hjælp af platformens specialister til at 
udføre eksperimenter og analyser.

centerlederen modtog i 2014 den prestigi
øse Leopold Griffuel pris for sin forskning i 
proteiners roller i cancerceller. Prisen på EuR 
150.000 uddeles af den franske Association 
pour la Recherche sur le cancer. 

i 2014 har centeret afholdt 10 arrangementer 
i seminarrækken ’cPR seminar series’. centret 
har i 2014 publiceret 90 videnskabelige artik
ler, og det har suppleret bevillingen fra fon
den med nye eksterne bevillinger i 2014 på 
dKK 71 mio. ved udgangen af året arbejdede 
119 personer ved centeret. Af fondens bevil
ling modtog centeret i 2014 en udbetaling på 
dKK 62,7 mio. 

the novo nordiSk foundation  
center for baSic metabolic reSearch
The Novo Nordisk Foundation center for 
Basic Metabolic Research blev etableret ved 
Københavns universitet i 2010 med en 10
årig bevilling på dKK 885 mio. fra fonden.

i februar 2014 ansatte centeret to Educational 
directors, som bl.a. skal fokusere på at styrke 
centerets bidrag til universitetets undervis
ningsaktiviteter og bygge bro mellem cente
rets undervisningsressourcer og fakultetets 
netværk for kursusledere. 

En internationalt førende professor inden for 
neurobiologi modtog i 2014 Novo Nordisk 
Fondens Laureate Research Grant på dKK 40 
mio. over syv år. Han kommer fra en stilling 
som professor og institutleder ved yale uni
versity school of Medicine og vil i de kom
mende år flytte sine forskningsaktiviteter til 
centeret.  Her vil han benytte en multidiscipli
nær tilgang til at undersøge, hvordan hjernen 
kommunikerer med andre organer og væv til 
at regulere kroppens stofskifte. 

centret har været en hovedaktør i udviklin
gen af det webbaserede kursus ’diabetes – 
a global challenge’ på online kursusportalen 
coursera. Kurset blev i foråret fulgt af 23.500 
studerende fra 179 lande. 

i 2014 er der i centeret etableret et netværk 
for internationale ansatte og et netværk for 
kvinder. Formålet med det internationale net
værk er at skabe sociale events på tværs af 



nationaliteterne, og netværket for kvinder 
har som formål at skabe rum for diskussion af 
de udfordringer, kvinder møder i deres forsk
ningskarriere. 

i august arrangerede centeret i samarbejde 
med Medicinsk Museion udstillingen Meta
scent – en eksperimentaludstilling om lugt 
og stofskiftesygdomme. udstillingen var 
 baseret på et ph.d.projekt omhandlende  
lugt i  medicinsk kultur og kunne ses på Medi
cinsk  Museion den 14. maj–31. august 2014.

To challengeprogrambevillinger på i alt 
dKK 119,7 mio. til forskning i forebyggelse af 
diabetes og fedme og forskning i diabetes
komplikationer blev bevilget (se program
beskrivelse under Enkeltsatsninger).

i årets løb har centeret publiceret 123 vi
denskabelige artikler. centret har desuden i 
2014 suppleret bevillingen fra fonden udover 
challengebevillingerne med dKK 38 mio. i 
eksterne midler. ultimo 2014 arbejdede 199 
personer ved centeret. Af fondens bevilling 
modtog centeret i 2014 en udbetaling på 
dKK 64,3 mio. 

novo nordiSk foundation Section 
for baSic Stem cell biology

The Novo Nordisk Foundation section for 
Basic stem cell Biology blev etableret som en 
del af danstem ved Københavns universitet 
i 2010 med en 10årig bevilling på dKK 350 
mio. fra fonden. 

i bevillingen fra fonden var dKK 30 mio. 
 reserveret til etablering af nationale samar
bejder. i løbet af 2014 har danstem gennem
ført en proces for at indkalde og udvælge 
 nationale samarbejdsprojekter. centret be
sluttede på baggrund af ekspertvurderinger 
at støtte tre projekter med i alt dKK 7,5 mio. 
Projekterne vil blive igangsat i januar 2015 i 
samarbejde med forskere fra syddansk uni
versitet og Aarhus universitet. 

centret har i 2014 afholdt 20 arrangementer 
i ’The danstem seminar series’. i forbindelse 
med EsOF 2014, som blev afholdt i Køben
havn, deltog centeret i festivalen ’science in 
the city’, som løb af stablen den 21.–26. juni 
2014. centret koordinerede tillige en udstil
ling om stamceller, som en del af Københavns 
universitets ’ind i Kroppen’udstilling. 

i 2014 deltog centeret aktivt inden for viden
skabsformidling. Bl.a. optrådte en af cente
rets forskningsledere i et længere interview 
på Tv2News i forbindelse med publicering af 
en ny metode til at generere stamceller fra 
blodceller (sTAP) i tidskriftet Nature. centrets 
forskere er også interviewet til flere danske 
medier om videnskabelige artikler. 
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i 2014 tiltrak centeret eksterne bevillinger 
for dKK 46 mio. det inkluderer en bevilling 
på dKK 30 mio. fra Grundforskningsfonden 
til et samarbejdsprojekt mellem forskere fra 
danstem og Niels Bohr institutet til stem cell 
decision Making centre (stemPhys). centret 
publicerede 45 videnskabelige artikler. ved 
udgangen af året arbejdede 110 personer ved 
centeret. Af fondens bevilling modtog cente
ret i 2014 en udbetaling på dKK 37,1 mio. 

novo nordiSk foundation center 
for bioSuStainability

The Novo Nordisk Foundation center for Bio
sustainability, der har fokus på design af celle
fabrikker, blev etableret ved danmarks Tek
niske universitet i 2010 med en bevilling på 
dKK 700 mio. fra fonden. centret åbnede i 
2011. i 2012 bevilgede fonden yderligere dKK 
411 mio. til udvidelse af centerets aktiviteter.

vigtige forskningsresultater i 2014 er:

• Artikel i det ansete tidsskrift science ved
rørende udvikling af en gærmutant, som kan 
vokse ved forhøjede temperaturer

• implementering af cRisP/cas9system til 
genomeditering af cHOceller

• Afkodning af transskriptionsnetværk i E. 
coli som har muliggjort forbedret modelle
ring af denne organisme (resultaterne af det
te arbejde blev publiceret i tidsskriftet Nature 
communications)

En af verdens førende forskere inden for ud
viklingen af værktøjer til at analysere og de
signe komplekse biologiske systemer ansæt
tes ved centeret i Hørsholm. Professoren, som 
kommer fra university of Queensland, Austra
lien, modtog i 2014 Novo Nordisk Fondens 
Laureate Research Grant på dKK 40 mio. over 
syv år. det primære formål med den forsk
ning, han vil udføre på baggrund af bevillin
gen, bliver at generere omfattende modeller, 
der bl.a. kan forklare en stor ændring i stof
skiftet, som også foregår i forbindelse med 
dyrkning af pattedyrsceller i laboratoriet. 

centret har indgået en aftale med en ame
rikansk virksomhed om at levere stammer af 
mikroorganismer, som er i stand til at produ
cere terapeutiske proteiner. 

i 2014 har centeret haft fokus på at synliggø
re dets kompetencer og programmer over for 
industrielle partnere og har indledt forhand
linger om flere mulige samarbejds/licens
aftaler. Frem til december 2014 har centeret 
genereret 11 invention disclosures (’opfindel
ser’), og seks prioritetsskabende patentan
søgninger er blevet indsendt.

det iterative design loop (iLoop) (etableret i 
2013) blev i løbet af det første kvartal fuldt 
implementeret herunder enhederne ’Model
ling and data Analysis’, ’Analytics’, ’Genome 
Editing’ og ’Fermentation & screening’. yder
ligere udviklingsprojekter er i løbet af året 
igangsat som en del af iLoopporteføljen.
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Professor søren Molin modtog i maj 2014 
Novo Nordisk Prisen for sine pionerstudier in
den for bakterielle biofilm og deres betydning 
for sygdomsudvikling. derudover har en af 
centerets scientific directors i april modtaget 
HoAm Prize for at udvikle verdens første bio
teknologier til produktion af benzin fra vedva
rende ressourcer under anvendelse af genetisk 
modificerede bakterier. 

centret har i løbet af året afviklet et stort antal 
foredrag, og førende forskere har besøgt cen
teret i Hørsholm. 

i 2014 har centeret tiltrukket eksterne bevillinger 
for dKK 29 mio. og publiceret 81 videnskabe
lige artikler. ultimo 2014 arbejdede 235 per
son er ved centeret. Af fondens bevilling mod 
tog centeret en udbetaling på dKK 142 mio.

den nationale biobank
den Nationale Biobank ved statens serum
institut modtog i 2009–2010 en 10årig bevil
ling på dKK 118 mio. fra Novo Nordisk Fonden.

i 2014 har biobanken arbejdet med at få etab
leret og implementeret den nyeste automa
tiserede løsning; en 80°c fryserobot med 
 kapacitet på 4,4 mio. prøver.  

Biobanken har siden november 2014 dagligt 
modtaget og processeret 200–400 diagnosti
ske blodprøver, herunder nyfødtes PKukort 
som efter endt analyse overføres til biobanken.

Biobanken har i 2014 indgået samarbejds aftale 

med Kræftens Bekæmpelse om et nyt stort 
indsamlingsprojekt ’Kost, Kræft og Helbred 
– Næste Generationer’. Projektet forventes at 
starte op i foråret 2015. i dette projekt fore
tages en række biologiske analyser, som har 
krævet anskaffelse af en avanceret analyse
robot. denne robot er i 2014 blevet installeret, 
implementeret samt testet. Analyserobotten 
er derudover et vigtigt redskab for biobankens 
arbejde med forskning og udvikling inden for 
kvalitet af biologisk materiale. Ligeledes har 
biobanken i 2014 iværksat overførsel og lag
ring af Kræftens Bekæmpelses dNAsamling 
på 57.000 individer fra den oprindelige ’Kost, 
Kræft og Helbred’ kohorte. 

Biobanken har også i 2014 haft fokus på at ud
pakke, registrere og omformatere de mange   
historiske prøver. der omformateres dag
ligt 1.300 prøver fra statens seruminstituts 
diagnostiske viruslaboratorium. i 2014 er ca. 
85.000 prøver håndteret og klargjort til regi
strering i biobankregistret. Med udgangen af 
året indeholder biobankregistret information 
på 16 mio. prøver fra i alt 5,2 mio. individer, 
heraf opbevares de 3,55 mio. prøver fra 2,55 
mio. individer i biobankens frysere. 

i 2014 kom biobankens otte pipetteringsro
botter for alvor op at køre med håndtering 
af daglige prøver samt ind og udleverings
projekter. ved udgangen af 2014 arbejdede 
20 personer ved Biobanken. Herudover er 
seks studerende ansat til at indtaste prøver. 
Af fondens bevilling modtog centeret i 2014 
en udbetaling på dKK 17,7 mio. 
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procrin, program for clinical  
reSearch infraStructure

danmarks veludviklede elektroniske databaser 
og registre skaber mange fordele for udførel
se af klinisk og epidemiologisk forskning, men 
der er stadig behov for kvalitetsforbedringer. 
Et fokusområde identificeret af førende klini
ske forskere og hospitalsledere er behovet for 
forbedrede medicinske databaser og registre, 
især i forhold til spørgsmål om datakvalitet og 
indhold. Novo Nordisk Fonden har efter in
ternational fagfællevurdering tildelt en toårig 
bevilling på dKK 24,3 mio. til danske Regioner 
til medfinansiering af Program for clinical Re
search infrastructure (PROcRiN). PROcRiN er 
en styrkelse af Biobanken gennem forbedring 
af databaser og registre, der er knyttet  an til 
Biobanken. Lundbeckfonden har bevilget et 
tilsvarende beløb til programmet. Gennem 
støtte af PROcRiN ønskes katalysering af nye 
aktiviteter og samarbejder, som vil forbedre 
den samlede danske infrastruktur vedrørende 
sundhedsdata, der allerede er sat i værk i det 
offentlige regi. Formålet med PROcRiN er at 
styrke forskning i medicinske data gennem 
udvikling af effektive nationale strukturer og 
procedurer. standardisering og optimering 
af analyserbare sundhedsdata vil øge klini
ske forskeres mulighed for at identificere syg
domsfaktorer og behandlingseffekter, hvilket 
i sidste ende vil gavne kvaliteten af patientbe
handling. Et hovedmål er at integrere forsk
ningsresultater i det daglige kliniske arbejde 
og herved bygge bro mellem forskning og 
klinisk praksis. danske Regioner er bevillings  
haver for det samlede program. Ministeriet for 

sundhed og Forebyggelse er formand for sty
regruppen, der også tæller uddannelses og 
Forskningsministeriet, danske Regioner, dAK
E og Lægevidenskabelige selskaber. Program
start er primo 2015.

Cluster Days 
under cluster days for Ph.dstuderende og 
Postdocs deltog 76 forskere. Temaet var 
’career  Planning’. dr. Peter Fiske, cEO hos 
Pax Water Technologies og forfatter til bo
gen ”How to put your science to WORK” var 
 moderator. Fonden bevilgede i 2014 dKK 0,5 
mio. til  cluster days.

Workshop om Immunometabolisme 
For at fremme forskning inden for immunome
tabolisme, styrke forskningen ved Metabolis
mecenteret samt opbygge samarbejde mellem 
Københavns universitet, university of Oxford 
og Karolinska institutet har fonden i septem
ber 2014 besluttet at understøtte et nyt sam
arbejde inden for dette forskningsområde. 
Ledelsen af hver institution blev i september 
2014 opfordret til at vælge op til 10 forskere, 
fem fra immunologiske og fem fra metaboli
ske forskningsområder, der ønskede at deltage 
i workshoppen. Workshoppen er planlagt til at 
finde sted den 25.–27. marts 2015.



Fonden igangsatte i 2012 copenhagen Bio
science conferences. Fonden afholder årligt 
to højt profilerede videnskabelige konferen
cer. Ambitionen er, at konferencerne vil være 
der, hvor den nyeste forskning inden for 
udvalgte områder af biomedicin og biotek    
n ologi fremlægges og debatteres af førende 
topforskere og yngre forskere på vej.

Konferencerne afholdes i samarbejde med  
fondens fire forskningscentre, og temaerne 
veksler mellem områder inden for meta bolisme, 
stamceller, proteinforskning og biosustaina
bility. Nyskabende formater for videns  
 udveksling skal medvirke til at skabe spæn
dende diskussioner og etablere nye faglige 
netværk med værdifulde relationer til andre 
forskere både nationalt og internationalt. Fon
den bevilgede i 2014 dKK 6,5 mio. til copen
hagen Bioscience conferences.

den 5. konference blev afholdt d. 18.–22. 
maj 2014 med titlen ’The stem cell Niche’ 
på Favrholm campus i Hillerød. i alt deltog 
180 forskere, der i fællesskab diskuterede og 
delte ny viden om pluripotens, specificering 

af celle skæbner, biomekanik, kræftceller og 
modellering af stamceller. Medvært for kon
ferencen var danstem ved Københavns uni
versitet.

Favrholm campus dannede også rammerne 
for den 6. konference, der blev afholdt d. 
14.–18. september 2014 med titlen ’PTMs in 
cell signaling’. 175 forskere deltog i diskus
sioner om cellecyklus, smitteveje, signalering 
af skadet dNA, kromatinbiologi samt signal
systemer og –netværk. Medvært for konfe
rencen var Novo Nordisk Foundation center 
for Protein Research ved Københavns univer
sitet.
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Fondens ambition med Copenhagen Bioscience Conferences er, 
at konferencerne vil være kendt som stedet, hvor den nyeste 
forskning inden for udvalgte områder af biomedicin og bio-
teknologi fremlægges og debatteres af førende topforskere  
og yngre forskere på vej.

cOPENHAGEN BiOsciENcE cONFERENcEs

læS INTeRvIewS Og Se bIlleDeR FRA 

kONFeReNceRNe på HjemmeSIDeN: 

HTTp://cpH-bIOScIeNce.cOm/
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Fonden uddeler bevillinger til en række ambitiøse 
projekter inden for forskellige områder, f.eks. diabetes 
og kræft.

uddELiNGER TiL ENKELTsATsNiNGER

novo nordiSk foundation  
challenge programme

The Novo Nordisk Foundation challenge 
programme er et nyt virkemiddel. en bevil-
ling under dette program er på Dkk 60 mio. 
(Dkk 10 mio. pr. år i seks år). Formålet er at 
styrke den biomedicinske og bioteknologiske 
forskning og muliggøre verdensklasseforsk-
ning inden for udvalgte områder. Der er tale 
om enkeltsatsninger, idet temaet varierer fra 
år til år. For at sikre at de bedste projektfor-
slag og forskerhold kommer i betragtning, 
udbydes bevillingerne i åben konkurrence og 
fagfællevurderes af et særligt nedsat ekspert-
udvalg, som er et af 13 komiteer/udvalg i 
fonden. Temaer for 2014 var forskning i fore-
byggelse af diabetes og fedme og forskning i 
diabeteskomplikationer. Der blev etableret et 
ad hoc ekspertudvalg inden for området på 
fem medlemmer. udvalget havde til opgave 
at foretage bedømmelse af de indkomne an-
søgninger og indstillede en prioriteret liste 
med argumentation for, hvilke ansøgninger 
som udvalget fandt støtteværdige og specielt 
lovende til fondsbestyrelsen, som herefter 
besluttede hvem af de støtteværdige ansøg-

ninger, der blev tildelt bevilling. Fondsbesty-
relsen besluttede at bevilge støtte til fire an-
søgere, som hver fik bevilget ca. Dkk 60 mio. 
To af bevillingerne gik til forskere fra center 
for basic metabolic Research. De to øvrige 
bevillinger gik til uddeling under enkeltsats-
ninger med et samlet beløb for de to bevil-
linger på Dkk 119,6 mio. I 2015 er temaerne 
forskning i hhv. det  humane mikrobiom og 
plantemikrobiomet. 

biologiolympiade
Fonden bevilgede tilbage i 2013 Dkk 1 mio. 
til Aarhus universitets afholdelse af den Inter-
nationale biologiolympiade (IbO2015) i juli 
2015. Formålet er at vække interessen for 
natur videnskab, inspirere de dygtigste elever 
og præsentere Danmark som et velfunge-
rende og attraktivt land for talentfulde unge 
fra hele verden med interesse for biofagene. 
I 2014 bevilgede fonden Dkk 3 mio. til DTu 
 Systembiologi ved Danmarks Tekniske univer-
sitet til udvikling og afholdelse af to (ud af 
fire) eksperimentelle finaleopgaver til olym-
piaden og til den efterfølgende vidensdeling 
og talentudvikling for perioden 2015–2018.
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poStdoc Stipendium om tranSition
Fonden bevilgede i 2014 et forsknings-
stipendium på Dkk 1,5 mio. midlerne går til et 
forskningsprojekt på københavns universitet 
om studerendes overgang fra studie til deres 
første job med fokus på det bio- og natur-
videnskabelige område.

nobel laureate lectureS
Det kongelige Danske videnskabernes Sel-
skab afholder med støtte fra fonden to år-
lige symposier kaldet Nobel laureate lectu-
res. Her inviteres nobelpristagere til at give en 
forelæsning om deres forskning og om vejen 
til Nobel prisen. Forelæsningerne er åbne for 
den brede  offentl ighed og har som hovedfor-
mål at øge interessen for forskning. I foråret 
2014 var der forelæsning i Den Sorte Diamant 
ved Sir paul Nurse, som fik Nobelprisen i me-
dicin i 2001. Forelæsningen i efteråret 2014 
blev afholdt på cbS ved Robert c. merton,  
som modtog Nobelprisen i økonomi i 1997. 
Fonden bevilgede i alt Dkk 0,5 mio. til for-
målet.

unge forSkere 
Fonden har som en af de største bidrags ydere 
støttet afholdelse af unge Forskere i 2011 
med en treårig bevilling på Dkk 6 mio. For-
målet med konkurrencen er at øge interessen 
for naturvidenskab, teknologi og innovation 
blandt børn og unge i Danmark. bevillingen 
blev i 2014 forlænget med i alt Dkk 9 mio. 
fordelt over tre år. 

unge forSkere: tv-projekt
Fonden har i 2014 bevilget Dkk 1 mio. til pro-
duktionsselskabet Doceye Aps. til medfinan-
siering af Tv-projektet: unge Forskere. For-
målet er at bidrage til stimulering af børn og 
unges kreativitet, inspiration og viden inden 
for den bioorienterede videnskab og tekno-
logi. projektet er et samarbejde mellem Doc-
eye, Danish Science Factory (tidligere Dansk 
Naturvidenskabsformidling), DR, Novo Nor-
disk Fonden og lundbeckfonden.
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novo nordiSk fondenS gymnaSie-
lærerpriS

Fonden bevilgede i 2014 Dkk 100.000 til to 
gymnasielærerpriser a Dkk 50.000. prisen er 
personlig og har til formål at fokusere på det 
høje faglige niveau i den biologiske og natur-
videnskabelige undervisning i gymnasierne 
og anerkende gymnasielærere, som yder et 
markant bidrag til denne. Der uddeles årligt 
to priser; en øst for Storebælt og en vest for 
Storebælt, og prismodtagerne udpeges af et 
bedømmelsesudvalg i regi af DANSk bIOTek. 

prismodtagerne i 2014 blev birgit Sander-
mann justesen, Nærum gymnasium, og Frank 
grønlund jørgensen fra Tørring  gymnasium. 
priserne blev overrakt på DANSk bIOTekS 
årsmøde i maj 2014. 

De to gymnasielærerpriser udvides i 2015 
hver med Dkk 200.000 til udvikling af under-
visningsaktiviteterne inden for de biologiske 
og naturvidenskabelige fag på de gymnasier, 
hvor årets prismodtagere er ansat. 

novo nordiSk fondenS naturfagS-
lærerpriS

Fondsbestyrelsen besluttede i 2014 at lan-
cere Novo Nordisk Fondens Naturfagslærer-
pris. prisen uddeles for første gang i 2015 og 
har til formål at anerkende og synliggøre en 
ekstra ordinær indsats inden for naturviden-
skabelig undervisning på grundskoleniveau. 

Der vil årligt blive uddelt to priser; en øst for 
Storebælt og en vest for Storebælt. Hver pris 
er på Dkk 250.000 bestående af en personlig 
hæderspris på Dkk 50.000 til en lærer og Dkk 
200.000 til grundskolen, som skal  anvendes 
til udvikling af den naturfaglige  undervisning 
f.eks. indkøb af nyt undervisningsmateriale 
eller opgradering af lokaler/inventar til natur-
fagsundervisning. pris modtagere besluttes 
af et bedømmelsesudvalg i regi af unge For-
skere.
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Novo Nordisk Fonden støtter årligt en række humanitære og 
sociale formål, herunder forskningshospitalsvirksomhed inden 
for diabetes (Steno Diabetes Center).

hjælpeorganiSationer
Novo Nordisk Fonden har i 2014 givet 12 be
villinger med fokus på sundhed og velfærd 
for i alt dKK 3 mio. til følgende organisatio
ner: Læger uden Grænser, dansk Røde Kors, 
uNicEF danmark, BØRNEfonden, soldater
legatet, KFuMs soldatermission i danmark, 
ingeniører uden Grænser, dansk Flygtnin
gehjælp, Maternity Worldwide, Red Barnet, 
Børns vilkår og Tandsundhed uden Grænser. 
det er et krav for modtagerne af bevillinger, 
at de er underlagt revision. 

Steno diabeteS center – forSkningS-
hoSpitalSvirkSomhed

Fonden yder støtte til driften af steno diabe
tes center (sdc), som er en specialklinik, der 
 varetager behandling, forebyggelse, forsk
ning og uddannelse inden for diabetes. cen
teret  varetager årligt mere end 5.000 patien
ters behandling, yder service af høj kvalitet 
samt underviser fagprofessionelle og vejleder 
patien ter. desuden forskes i forebyggelse af 
livsstilssygdomme. 

Hvad angår patientbehandlingen har sdc 
en driftsaftale med Region Hovedstaden. 
 Behandlingen af diabetespatienterne med 
både type 1 og type 2diabetes gennemføres 

ambulant. Behandlingstilbuddet er udvidet 
i forhold til en basisbehandling og omfatter 
tillige øjenklinik, fodklinik og vejledning. Fon
den har støttet steno  diabetes centers klini
ske drift med i alt dKK 27,9 mio. i 2014. den 
har i 2014 bevilget dKK 30,4 mio. til klinisk 
drift i 2015. 

sdc har i 2014 fået tildelt den ’Gyldne skal
pel’   af dagens Medicin for sit innovative 
 arbejde for diabetespatienterne. 

Steno health promotion reSearch
Fonden støtter årligt steno Health Promo 
tion Research, der har fokus på en af de stør
ste diabetesrelaterede udfordringer; livsstils
ændringer. der forskes i, hvordan man bedst 
uddanner patienter til et godt liv med diabe
tes, og hvordan man kan forebygge udvikling 
af type 2diabetes. centret arbejder med hele 
spektret af forebyggelse – primær, sekundær 
og tertiær forebyggelse. Forskningsprojek
terne blev i 2014 støttet af fonden med dKK 
10 mio. 

reach-programmet
Fonden har i 2014 givet en bevilling til steno 
diabets center til at dække omkostninger til 
REAcH, som er et uddannelsesprogram, der 
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har til formål at afhjælpe manglen på sund
hedsfagligt personale på diabetesområdet i 
udviklingslande. Programmet skal opkvalifi
cere læger, sygeplejersker og andet sund
hedsfagligt personale i forebyggelse, be
handling og diagnosticering af diabetes og 
har som målsætning at sikre, at 20% flere 
patienter behandles efter de anbefalede ret
ningslinjer. steno diabetes center fik i 2014 
udbetalt dKK 10,7 mio. til at iværksætte pro
grammet. der er i 2014 bevilget dKK 18,8 
mio. til at styrke aktiviteter i 2015. 

i forbindelse med REAcH blev et dattersel
skab under steno diabetes center oprettet i 
Malaysia i september. ud over etablering af 
satellitter omfatter REAcH udvikling af inter
aktive elærings teknologier og uddannelses
programmer samt oprettelse af et internatio
nalt fellowshipprogram ved steno diabetes 
center og affilierede centre. Kandidaterne, 
der udspringer fra dette program, vil være de 
første formelt uddannede globale diabetes
sundhedsprofessionelle. En del af program
met er tillige at måle effekten af undervisnin
gen på en række centrale kliniske parametre. 

Star-programmet
Fonden har i 2014 støttet programmet sTAR, 
der sigter mod at forbedre behandlingen af 
diabetespatienter i lande som f.eks. Kina, 
indien og indonesien gennem undervis
ning og formidling af viden om den nyeste 
forskning. sTAR står for steno Training and 
Application of Resources courses og er et 
 internationalt undervisningsprojekt. Missio
nen for sTARprojektet er gennem uddannel
sesaktiviteter at øge kendskabet til diabetes 
og den eksplosive udvikling af type 2diabe
tes i landene.

sTARprojektet fik til aktiviteter i 2014 dKK 
11,8 mio. Fonden har i 2014 bevilget dKK 11,9 
mio. til aktiviteter i 2015. der er i 2014 ble
vet afholdt i alt fem kurser fordelt på  indien, 
Tyrkiet, Tunesien, Brasilien og Mexico. i 2014 
blev der desuden afholdt fire sTARsymposi
er, et i hvert af landene Brasilien,  Tunesien, 
Kina og indonesien. 



BEviLGET sTØTTE iNdEN FOR dE FiRE  
uddELiNGsKATEGORiER OG FORMÅL 

Forskningsprojektstøtte/programmer
Læge og naturvidenskabelig forskning, danmark .................................................     dKK 50 mio. 
Endokrinologisk forskning, Norden ........................................................................     dKK 58 mio.
NNF Klinisk Forskningsprogram ved steno diabetes center ....................................     dKK 29,9 mio
Advanced grant .....................................................................................................     dKK 10 mio. 
Excellensprojekt .....................................................................................................     dKK 20 mio.
Bioteknologibaseret syntese og produktionsforskning ...........................................     dKK 20 mio.
Kunsthistorisk forskning .........................................................................................     dKK 1 mio. 
sygeplejeforskning .................................................................................................     dKK 1,5 mio
interdisciplinary synergy Program ..........................................................................     dKK 59,4 mio.  
     DKK 249,8 mio. 
Stipendier
Laureates, Research Grants ....................................................................................     dKK 80 mio.
Hallas Møller stipendium – danmark ......................................................................     dKK 33 mio. 
Kliniske forskerstipendier, danmark .......................................................................     dKK 20 mio.
Mads Øvlisen stipendier – ph.d.stipendier .............................................................     dKK 3 mio.
Mads Øvlisen stipendier – post.docstipendier .......................................................     dKK 3,6 mio.
Postdocstipendier, almen medicin .........................................................................     dKK 2 mio.
Postdoc og ph.d.stipendier, sygeplejeforskning ....................................................     dKK 3 mio.
Postdocstipendier til forskning i udlandet .............................................................     dKK 7,7 mio.
skolarstipendier .....................................................................................................     dKK 3,9 mio.
     DKK 249,8 mio.
Symposier
Novo Nordisk Prisen  symposium ..........................................................................     dKK 300.000
  ..........................................................................................................................     DKK 300.000
Preseed uddelinger
Preseed grants  .....................................................................................................     dKK 17,5 mio.
Exploratory preseed grants ...................................................................................     dKK 9,7 mio.
     DKK 27,2 mio.
Priser  
Novo Nordisk Prisen ...............................................................................................     dKK 1,5 mio.
Marie og August Krogh Prisen ...............................................................................     dKK 250.000 
Hagedorn Prisen ....................................................................................................     dKK 250.000
Jacobæus Prisen ....................................................................................................     dKK 100.000
Novo Nordisk Fondens Forelæsning .......................................................................     dKK 50.000
     DKK 2.15.mio.

Åben konkurrence, i alt ......................................................................................     DKK 435,7 mio. 
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1.  Åben konkurrence inden for fysiologisk, endokrinologisk, metabolisk  
og anden lægevidenskabelig forskning samt andre videnskabelige formål  
(bioteknologi, innovation samt kunsthistorie)



challenge program .................................................................................................     dKK 119,6 mio.  
Nobel Lectures  .......................................................................................................     dKK 0,5 mio. 
unge Forskere ........................................................................................................     dKK 9 mio.  
Biologiolympiade ....................................................................................................     dKK 3 mio.
docEye (Tvprojektet unge forskere)  .....................................................................     dKK 1 mio
Forskningsstipendium: talent og transition til arbejdsmarkedet ...............................     dKK 1,5 mio.
Gymnasielærer Prisen (Østdanmark og vestdanmark) .............................................     dKK 100.000  
Enkeltsatsninger, i alt  .........................................................................................     DKK 134,7 mio. 

3.  Centerklyngen med centre inden for udvalgte områder af  
biomedicin og bioteknologi
 
Novo Nordisk Foundation center for Protein Research (styrkelse) ............................    dKK 180 mio. 
PROcRiN (styrkelse af Biobanken) ...........................................................................    dKK 24,3 mio. 
challenge program (NNF center for Basic Metabolic Research) .....................................    dKK 119,7 mio.
copenhagen Bioscience conferences ......................................................................    dKK 6,5 mio.  
cluster days ............................................................................................................    dKK 0,5 mio. 
Centerklyngen, i alt .............................................................................................    DKK 331 mio. 

4. Humanitære og sociale formål

Humanitær støtte
dansk Røde Kors ....................................................................................................    dKK 400.000
dansk Flygtningehjælp ............................................................................................    dKK 200.000
Red Barnet ..............................................................................................................    dKK 150.000
uNicEF danmark ....................................................................................................    dKK 300.000 
ingeniører uden Grænser .......................................................................................    dKK 200.000  .
Tandsundhed uden Grænser ..................................................................................    dKK 75.000
Børns vilkår ............................................................................................................    dKK 150.000
BØRNEfonden .........................................................................................................    dKK 300.000
KFuMs soldatermission i danmark ..........................................................................    dKK 250.000  .
Læger uden Grænser .............................................................................................    dKK 500.000
Maternity Worldwide ..............................................................................................    dKK 175.000
soldaterlegatet .......................................................................................................    dKK 300.000

Steno Diabetes Center
Hospitalsdrift og udvikling ......................................................................................    dKK 30,4 mio.
steno Health Promotion Research ...........................................................................    dKK 10,0 mio.
REAcH projekt ........................................................................................................    dKK 18,8 mio.
sTAR projekt ...........................................................................................................    dKK 11,9  mio. 
Humanitære og sociale formål, i alt ..................................................................    DKK 74,1 mio.

I alt bevilget støtte i året  ...................................................................................    DKK 975,5 mio.
Reguleringer ift. tidligere års bevilget støtte ...................................................   -DKK 7,6 mio.
I alt bevilget støtte i året (netto) .......................................................................    DKK 967,9 mio.
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BEviLGET sTØTTE iNdEN FOR dE FiRE  
uddELiNGsKATEGORiER OG FORMÅL 

komplet liste over alle bevillingsmodtagere for 2013 kan hentes på www.novonordiskfonden.dk

2. Enkeltsatsninger inden for forskning, forskeruddannelse, inspirations- 
og formidlingsprojekter mv. 



læge- og naturvidenSkabelige  
komite 

Professor søren Kragh Moestrup, Aarhus uni
versitet, blev valgt som medlem af Læge og 
Naturvidenskabelige Komite for en femårig 
periode fra 1. januar 2014. Professor  susanne 
Mandrup, syddansk universitet, genvalgtes 
for en femårig periode, ligeledes fra 1. januar 
2014. Professor Erik ilsø christensen, Aarhus 
universitet, er genvalgt til en ny perio de for 
tre år til udgangen af 2017.

nordiSk forSkningSkomite
Bestyrelsen har for Nordisk Forskningskomite 
udpeget professor claes Ohlsson, Göteborg 
universitet, som nyt svensk medlem samt 
genvalgt professor Lea sistonen, Åbo Akade
mi universitet, og professor Trine Bjøro, Oslo 
 universitetshospital, for en ny femårig periode.

novo nordiSk priSbedømmelSeS-
komite

Professor Henning BeckNielsen, Odense 
universitetshospital, er trådt ud af bedøm

melseskomiteen i juni 2014. Professor Thue 
schwarz, Københavns universitet, blev gen
valgt som medlem af bedømmelseskomiteen 
for en periode af fem år fra den 1. juni 2014. 

novo nordiSk foundation laureate 
reSearch grantS 

Novo Nordisk Foundation Laureate Research 
Grants udvalget nedsættes årligt. Bestyrel
sen har for 2014 udpeget seks medlem
mer; professor Lars Fugger, Oxford univer
sitet (formand samt formand for Læge og 
Natur videnskabelige Komite (LNK), profes
sor Bo  Ahrén, Lunds universitet (formand 
for Nordisk Forskningskomite (NFK)), profes
sor  Henrik callesen, Aarhus universitet (for
mand for Bioteknologibaseret syntese og 
produktionsforskning (BiosaP)), professor 
Birte svensson,  danmarks Tekniske universi
tet (medlem af BiosAP), professor Hendrik 
vilstrup, Aarhus universitet (næstformand for 
LNK), samt professor Tommy Olsson, Göte
borg universitet (næstformand for NFK). 
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PERsONALiA

Medlemmerne af fondens komiteer og udvalg er udpeget for 
tidsbegrænsede perioder, og der er derfor løbende af- og  
tilgang af medlemmer. Nedenfor er angivet årets udskiftninger 
af medlemmer i komiteer og udvalg og bestyrelse samt 
ændringer i bemandingen i fondens sekretariat:

kOmITeeR Og uDvAlg



interdiSciplinary Synergy  
programme

Fondens interdisciplinary synergy Pro
gramme nedsatte et udvalg på seks med
lemmer; professor Lars Fugger, Oxford 
universitet (formand samt formand for 
Læge og Natur videnskabelige Komite 
(LNK)), professor Bo Ahrén, Lunds univer
sitet (formand for Nordisk Forsknings
komite (NFK)), professor Hendrik vilstrup,  
Aarhus universitet (næstformand LNK)), pro
fessor Mette M. Rosenkilde,  Københavns 
universitet (NFK), professor Henrik  callesen, 
Aarhus universitet  (formand for BiosAP), pro
fessor Jan K. schjørring, Københavns univer
sitet (næst formand BiosAP). udpegningen 
sker for fem år gældende fra den 1. juni 2014.

novo nordiSk fondenS challenge 
programme

Fondsbestyrelsen har nedsat et ad hocud
valg til at bedømme challenge Programme 
2014. Medlemmerne udvælges årligt på basis 
af deres kompetencer i forhold til det aktu
elle videnskabelige tema. Professor Bo Ahrén 
Lunds universitet (formand for Nordisk Forsk
ningskomite (NFK)), og professor Lars Fugger 
Oxford universitet ( formand for Læge og 
Natur videnskabelige Komite (LNK)), er fast 
henholdsvis formand og medlem i den fem
årige periode (2014–2018), hvor virkemidlet  
uddeles. der udpeges hvert år et antal med
lemmer med fagekspertise inden for det 
overordnede programtema, som er udvalgt 
for det pågældende år. i 2014 bestod ud

valget af professor Bo Ahrén, Lunds universi
tet (formand samt formand for Nordisk Forsk
ningskomite (NFK)), professor Lars Fugger, 
 Oxford universitet (formand for Læge og 
Natur videnskabelige Komite (LNK)), profes
sor sten Madsbad, Københavns universitet 
(LNK), professor Anna c. Krook,  Karolinska 
institutet (NFK), professor Kerstin Brismar, 
Karolinska institutet og professor Leif Anders
son, Helsingfors universitet.

udvalget for kunSthiStoriSk  
forSkning 

Fondsbestyrelsen har forlænget valgperio
den for formand, samlings og forsknings
chef Peter Nørgaard Larsen, statens Museum 
for Kunst, og lektor Bodil Marie stavning 
Thomsen , Aarhus universitet, med et år med 
udløb den 31. december 2014.

bedømmelSeSudvalget for madS 
øvliSen-Stipendier 

Mikkel Bogh, direktør for statens Museum 
for Kunst, afbeskikkes som medlem af udval
get oktober 2014, da han fra 1. maj 2014 er 
fratrådt som rektor for det Kongelige  danske 
Kunstakademis Billedkunstskoler, i hvilken 
egenskab han var udpeget til udvalget. der 
blev ikke udpeget et nyt medlem af udval
get, da den nye rektor for det Kongelige 
danske Kunstakademis Billedkunstskoler pr. 
1. september  2014, sanne Kofod Olsen, alle
rede er medlem af udvalget i kraft af sit med
lemskab af fondens udvalg for Kunsthistorisk 
Forskning.
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PERsONALiA

udvalget for almen medicinSk 
forSkning

Bestyrelsen har udpeget professor Mogens 
vestergaard, Aarhus universitet, som for
mand for udvalget for Almen Medicinsk 
Forskning for en femårig periode fra 1. januar 
2015. Professor Niels Bentzen fratrådte hver
vet som formand ultimo 2014.

udvalget for SygeplejeforSkning
Bestyrelsen udpegede klinisk lektor Bente  
Appel Esbensen som formand for udvalget  
for en 3årig peri ode fra den 1. januar 2014. 
yderligere har bestyrelsen udpeget professor 
ingrid Egerod og professor  Kirsten L omborg 
som medlemmer for en 5årig  periode fra 1. 
januar 2014.

novo nordiSk fondenS beStyrelSe
de nye bestyrelsesmedlemmer, som er indtrådt 
efter bestyrelsesmødet i marts 2014, er: advokat 
Marianne Philip (vedtægtsvalgt), tekniker Lars 
Bo Køppler (medarb. repr., Novo zymes A/s),  
iTekspert Karen Lauberg Lauritzen (med
arb. repr., Novo Nordisk A/s) og laborant 
Anne Marie Kverneland  (medarb. repr., Novo 
Nordisk A/s). ved samme lejlighed fratrådte 

udvalget for exploratory pre-Seed 
grantS

investment director Bobby G. soni, Novo 
seeds, er beskikket som medlem pr. sep
tember 2014. investment director stephan 
 christgau er aftrådt samme dato. 

novozymeS priSkomite
Fondsbestyrelsen nedsatte i september 2014 
en Novozymes Prize committee med føl
gende medlemmer: professor søren Molin 
(formand), forskningsdirektør claus Hviid 
christensen, professor Henrik callesen, (for
mand for BiosAP) professor Liisa viikari, pro
fessor Michael Broberg Palmgren og direktør 
 Birgitte Nauntofte.

En samlet oversigt over fondens komiteer 
og udvalg og deres medlemmer findes på:  
www.novonordiskfonden.dk/da/content/ud
valgogkomiteer 

FONDSbeSTyRelSe Og FONDSSekReTARIAT 

advokat Jørgen Boe (vedtægts valgt) og føl
gende medarbejder repræsentanter: laborant 
ulla  Morin, elektri ker stig strøbæk og special
kemiker søren Thuesen  Pedersen.  
  
 
En samlet oversigt over fondens bestyrelse 
 findes på: www.novonordiskfonden.dk/da/
content/novonordiskfondensbestyrelse 
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fondSbeStyrelSe
Fondens bestyrelse består af ni medlemmer: 
Seks vedtægtsvalgte medlemmer, hvoraf to 
skal have læge- eller naturvidenskabelig ind-
sigt, samt tre medarbejderrepræsentanter fra 
Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Af de 
vedtægtsvalgte medlemmer er tre uafhæn-
gige, som defineret i ”Anbefalinger for god 
fondsledelse”. 

Fondens formand er tillige formand for Novo 
A/S’ bestyrelse, og fondens næstformand er 
også medlem af Novo A/S’ bestyrelse. valg af 
vedtægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer sker 
for ét år ad gangen. valget foretages inden 
udgangen af hvert års april måned. ved valg 
kan fratrædende medlemmer genvælges ind - 
til det fyldte 70. år.

ud af ni bestyrelsesmedlemmer er seks mænd 
og tre kvinder. et medlem af bestyrelsen kom-
mer fra et andet land end Danmark. 

Sekretariat
Fondens sekretariat er i 2014 blevet udvidet 
med følgende medarbejdere:

Kontorelev christina Hald, februar

scientific Officer Maria Kraft, juni

Head of Operations,  
Thomas Alslev christensen, august

sekretær Henriette Balslev, august

impact Assessment Analyst,  
Rikke Nørding christensen, september

impact Assessment Manager,  
Gert v. Balling, oktober

dagnia Karen Looms er pr. august udnævnt 
til Head of Thematic Grants and Project 
 Office for New Grant Types.

En samlet oversigt over sekretariatet findes 
på: www.novonordiskfonden.dk/da/content/
direktionogsekretariat
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BEsTyRELsE
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NOvO NORdisK FONdENs BEsTyRELsE FRA MARTs 2014:  
LARs FuGGER, MARiANNE PHiLiP, sTEN scHEiByE, BO AHRéN, 
KARsTEN dyBvAd, ANNE MARiE KvERNELANd, sTEEN RiisGAARd, 
KAREN LAuBERG LAuRiTsEN, LARs BO KØPPLER.
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GOd FONdsLEdELsE

I forlængelse af den nye lov om erhvervs-
drivende fonde har komiteen for god fonds-
ledelse udarbejdet et sæt ’Anbefalinger for 
god fondsledelse’, som de erhvervsdrivende 
fonde skal forholde sig til og i årsrapporten 
forklare, hvis anbefalingerne ikke følges (’følg 
eller forklar’-princippet).

Novo Nordisk Fonden følger disse anbefa-
linger bortset fra anbefalingen om valgperio-
der for bestyrelsesmedlemmer. komiteen har 
anbefalet, at bestyrelsens medlemmer som 
minimum udpeges for en periode på to år, og 
maksimalt for en periode på fire år. Novo Nor-
disk Fondens bestyrelse besluttede i 2004  med 
fondsmyndighedens godkendelse, at valg- 
perioden for de vedtægtsvalgte bestyrelses-
medlemmer blev ændret fra tre år til et år. Det 
er bestyrelsens vurdering, at en valg periode på 
et år giver en god mulighed for at koordinere 
succession i bestyrelser mv. i hele Novo Nor-
disk Fond koncernen, og dermed  både i de 
 erhvervsdrivende selskaber, i fondens  komi - 
teer og i fondsbestyrelse.

For oversigt over fondens opfyldelse af de 
 enkelte anbefalinger henvises til Fondens 
hjemmeside: 
http://www.novonordiskfonden.dk/da/con-
tent/anbefalinger-god-fondsledelse-skema

Fondsbestyrelsen besluttede i 2013, at det 
er fondens mål inden 2017 at have mindst et 
vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem af dansk 
nationalitet og et vedtægtsvalgt bestyrelses-
medlem af udenlandsk nationalitet og mindst 
et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem af hvert 
køn. Dette mål blev nået i marts 2014, idet 
de vedtægtsvalgte fondsbestyrelsesmedlem-
mer består af en kvinde og fem mænd samt 
fem af dansk nationalitet og en af anden 
 nationalitet end dansk. 

Fondsbestyrelsen har på denne baggrund 
evalueret sin diversitetsambition og beslut-
tet, at det er fondens mål inden 2019 at have 
mindst et vedtægtsvalgt bestyrelsesmedlem 
af udenlandsk nationalitet og mindst to ved-
tægtsvalgte bestyrelsesmedlemmer af hvert 
køn.
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2 REsuLTATER
NOvO NORdisK FONdEN

økonomiSke reSultater og  
uddelinger

Fondens regnskabsmæssige resultat for 2014 
viser overskud på dKK 2.835 mio., mod dKK 
1.950 mio. i 2013. der er i 2014 modtaget et 
udbytte fra Novo A/s på dKK 2.745 mio. mod 
et udbytte i 2013 på dKK 1.949 mio. i alt er 
der i 2014 bevilget dKK 968 (netto). der blev 
bevilget 975 mio. (brutto) til nye forsknings, 
uddannelses og innovationsaktiviteter samt 
til humanitære og sociale formål, herunder 
bidrag til opretholdelse og driften af steno 
diabetes center, og der blev tilbageført dKK 
7 mio. Nettobevillingerne er dermed steget 
med dKK 279 mio. fra 2013. skyldigt bevilget 
beløb er dKK 3.082 mio. i 2014 sammenlig
net med dKK 2.843 mio. i 2013. 

formueforhold
ud over aktiver i Novo Nordisk A/S og Novo-
zymes A/S havde fonden ultimo 2014 en 
samlet formue på 56 mia. til kapitaludvidel-
ser, uddelinger og investeringer. Dkk 31 mia. 
kan medgå til uddelinger og investeringer. 
Dkk 25 mia. udgør en reserve til de erhvervs-
mæssige aktiviteter i fondens datterselskaber. 
Den er reserveret til deltagelse i kapitaludvi-
delser i Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S 
og andre selskaber, hvori fondens dattersel-
skab, Novo A/S, besidder en væsentlig ejer-
andel. Formuen eksklusive aktiver i Novo Nor-
disk A/S og Novozymes A/S består samlet af  
investeringer i life-science-virksomheder og 
finansielle investeringer.
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for yderligere oplySninger henviSeS
til www.novonordiSkfonden.dk

NØGLETAL 2014 2013 2012
( dKK mio.)

Resultat af kapitalandele i Novo A/s (udbytte) 2.745 1.949 0

Årets resultat 2.835 1.951 52

Bevilget støtte 968 688 956

Kapitalandele i Novo A/s *) 2.142 2.142 2.142

værdipapirer 6.391 4.840 2.879

Aktiver i alt 8.630 7.039 5.360  

 

Egenkapital 5.538 3.671 2.409

skyldig bevilget støtte 3.082 2.843 2.938

Egenkapitalandel, i procent 64,2 52,2 44,9

*) kapitalandele opgjort efter historiske kostpriser.

uDpluk AF FINANSIelle HOveDTAl Og NøgleTAl  

FOR NOvO NORDISk FONDeN
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HØJdEPuNKTER OG FiNANsiELLE REsuLTATER  
i NOvO GRuPPEN: NOvO A/s

Novo A/s spiller en væsentlig og uafhængig 
rolle som investor i biotekselskaber, og kom
binerer selskabets farmaceutiske og biotekno
logiske indsigt og netværk med investorens 
fokus på resultater og værdiskabelse. 

life-Science-inveSteringer
Novo A/s investeringer sker inden for fire 
kategorier, hvoraf de tre sker inden for life
science på følgende områder:

• Novo seeds udvikler og finansierer innova
tive biotek og lifescienceselskaber i Norden 
gennem direkte investeringer og bistår ved 
fondens uddeling af preseed grants. i 2014 
blev der foretaget fire nye seed investeringer. 

• Novo ventures er en aktiv, international 
partner i lifescienceventureindustrien. i 2014 
blev der både investeret i nye lifescienceven
turevirksomheder og foretaget followon in
vesteringer i den eksisterende portefølje.

• Large investments, hvor der investeres i vel
etablerede og overskudsgenererende virksom
heder gerne med en ledende position på deres 
område og med gode vækstmuligheder, har til 
formål at sikre langsigtet værdiskabelse samt 
diversitet i den samlede investeringsportefølje. 
i 2014 købte Novo A/s sammen med sonions 
ledelse alle aktierne i selskabet. sonion A/s 
er en ledende producent af komponenter til 
høreapparater globalt. sonion investerer be
tydeligt i forskning og udvikling for konstant at 
gøre høreapparater bedre og mindre for der
ved at medvirke til, at hørehæmmede kan føre 
en normal tilværelse.

finanSielle inveSteringSaktiviteter
som en fjerde kategori, har Novo A/s sidelø
bende med investeringsaktiviteterne inden for 
lifescienceområdet i løbet af de seneste år 
udvidet sine finansielle investeringsaktiviteter 
og dermed opbygget en bred, global porte
følje af finansielle aktiver.

Hovedformålet med de finansielle investe
ringsaktiviteter er dels et ønske om risiko
spredning af Novo Nordisk Fondens formue 
og dels at opbygge en solid likviditetsre
serve med et højt afkast. investeringsuniver
set omfatter både noterede og unoterede 
værdipapirer inden for aktivklasserne aktier, 
obligationer, virksomhedsgæld, emerging 
marketobligationer, infrastruktur samt fast 
ejendom. værdien af de finansielle investerin
ger var ultimo 2014 dKK 24,0 mia.

finanSielle hovedtal og nøgletal
Resultat af samlede investeringsaktiviteter i 
Novo A/s er i 2014 et overskud på dKK 13.460 
mio., heraf resultat af lifescience investeringer 
dKK 5.291 mio. mod dKK 1.335  mio. i 2013 
og resultat af finansielle investeringer i 2014 
dKK 3.201 mio. mod dKK 3.056 mio. i 2013.

værdien af kapitalandele i associerede virk
somheder steg med dKK 1.857 mio. og ud
gjorde dermed dKK 9.280 mio. i 2014 mod 
dKK 7.433 mio. i 2013. værdien af life
scienceinvesteringer steg med dKK 2.629 
mio. fra et niveau på dKK 7.300 mio. i 2013 til 
dKK 9.929 mio. i 2014. 



NØGLETAL  2014 2013 
(dKK mio.)

udbytte Novo Nordisk A/s og Novozymes A/s  3.360 2.752 

Gevinst ved salg af aktier i Novo Nordisk A/s og   306 2.451

Novozymes A/s

Resultat af associerede virksomheder  2.134 1.327

Resultat af lifescienceinvesteringer  5.291 1.335

Resultat af finansielle investeringer  3.201 3.056

Årets resultat  13.460 10.784

Kapitalandele i dattervirksomheder *)  6.166 5.985 

Kapitalandele i associerede virksomheder  9.280 7.433

Life science investeringer  9.929 7.300 

Finansielle investeringer  23.965 19.778 

Aktiver i alt  54.630 42.412  

Egenkapital  52.816 42.101 

Egenkapitalandele i procent  96,7  99,3 
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uDpluk AF FINANSIelle HOveDTAl Og NøgleTAl  

FOR NOvO A/S

for yderligere oplySninger henviSeS  
til novo a/S’ annual report 2014 på 
www.novo.dk

*) kapitalandele opgjort efter historiske kostpriser.
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ved udgangen af 2014 besad Novo A/s 26,5 
% af aktiekapitalen i Novo Nordisk A/s (27,04 
% eksklusive Novo Nordisk A/s beholdning af 
egne aktier) og 74,0% af stemmerne.

Novo Nordisk A/s er en global lægemiddel
virksomhed, som igennem mere end 90 år 
har stået for innovation og lederskab inden 
for diabetesbehandling. Novo Nordisk A/s har 
desuden en førende position inden for hæmo
filibehandling og væksthormon behandling. 
virksomhedens primære fokus er at forske i 
og udvikle innovative biologiske lægemidler 
og gøre dem tilgængelige for patienter over
alt i verden. dette formål fremgår af Novo 
Nordisk Way, som beskriver ambitionerne og 
de værdier, der kendetegner virksomheden. 

finanSielle reSultater
Novo Nordisk A/s’ nettoomsætning steg i 
2014 med 8% opgjort i lokale valutaer og 
med 6% i kroner. Resultat af primær drift steg 
med 10% i kroner til dKK 34.492 mio. Op
gjort i lokale valutaer var væksten 13%. salget 
af diabetesprodukter steg med 9% opgjort i 
lokale valutaer og med 7% i kroner til dKK 
69.980 mio. Novo Nordisk A/s er verdens fø
rende virksomhed inden for diabetesbehand
ling og har en global værdimarkedsandel på 
27% mod 28% på samme tidspunkt sidste 
år. salget af biofarmaceutiske produkter steg 
med 6% opgjort i lokale valutaer og med 4% 
i kroner til dKK 18.826 mio.

forSkningS- og udviklingSaktiviteter
dEvOTEstudiet, der undersøger forekom
sten af hjertekarsygdom i forbindelse med 
brug af Tresiba® (insulin degludec), blev på
begyndt i oktober 2013 efter anmodning 
fra de amerikanske sundhedsmyndigheder 
(FdA). Rekrutteringen af de 7.500 deltage
re blev afsluttet ved udgangen af 2014, og 
ved udgangen af januar 2015 var det kræ
vede antal alvorlige kardiovaskulære tilfælde 
(MAcE) til den præspecificerede interim
analyse akkumuleret. Novo Nordisk A/s for
ventede i første halvår af 2015 at indsende  
resultatet af denne interimanalyse til FdA. 

i december 2014 godkendte de amerikanske 
sundhedsmyndigheder (FdA) registrerings
ansøgningen for saxenda® (liraglutid 3 mg), 
den første GLP1analog (glukagonlignende 
peptid1) til dosering én gang dagligt til be
handling af fedme.  Novo Nordisk forventer 
at lancere saxenda® i usA i første halvår af 
2015. (i januar 2015 fik Novo Nordisk en posi
tiv udtalelse for saxenda® fra det Europæiske 
Lægemiddelagenturs ekspertudvalg (cHMP)). 
i september 2014 gav EuropaKommissionen 
markedsføringstilladelse til Xultophy®, en 
kombination af insulin degludec (Tresiba®) og 
liraglutid (victoza®) til dosering én gang dag
ligt i én injektion, som er godkendt til behand
ling af voksne med type 2diabetes.

i 2014 afsluttedes tre af fire fase 3astudier 
med langtidsvirkende rekombinant faktor viii, 
N8GP (turoctocog alfa pegol), til behandling 
af hæmofili A. studierne undersøgte N8GP 

HØJdEPuNKTER OG FiNANsiELLE REsuLTATER  
i NOvO GRuPPEN: NOvO NORdisK A/s



ÅRSTAL 2014 2013 2012 2011  
(dKK mio.)

nettoomSætning

– diabetesbehandling 69.980 65.456 60.887 50.425

– Nettoomsætning Biopharmaceuticals 18.826 18.116 17.139 15.921

Nettoomsætning i alt 88.806 83.572 78.026 66.346

Årets resultat 26.481 25.184 21.432 17.097

Egenkapital 40.294 42.569 40.632 37.448

Aktiver i alt 77.062 70.337 65.669 64.698

Tal i procenter   

Overskudsgrad (årets resultat) 29,8 30,1 27,5  25,8 

Egenkapitalandel 52,3 60,5 61,9  57,9 
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til behandling af voksne og børn i forbindelse 
med kirurgi og som forebyggende behandling.

patientmålet: 40by20
Novo Nordisk har som led i sin globale stra
tegi for adgang til diabetesbehandling sat et 
langsigtet mål om at nå 40 mio. personer med 

sine diabetesprodukter i 2020, en fordobling 
i forhold til udgangspunktet i 2010. Formålet 
er at gøre det muligt for flere mennesker med 
diabetes at få medicinsk behandling. det an
slås, at virksomheden på verdensplan i 2014 
leverede behandling til ca. 24,4 mio. personer 
med diabetes mod 24,3 mio. i 2013. 

uDpluk AF FINANSIelle HOveDTAl Og NøgleTAl  

FOR NOvO NORDISk A/S

for yderligere information Se 
i virkSomhedenS årSSkrift på: 
www.novonordiSk.com/annualreport



ved udgangen af 2014 besad Novo A/s 25,5 
% af aktiekapitalen i Novozymes A/s (26,45 
% eksklusive Novozymes A/s’ beholdning af 
egne aktier) og 70,4% af stemmerne i Novo
zymes A/s.

Novozymes er verdens førende virksomhed 
inden for bioinnovation med produktion af 
et bredt sortiment af industrielle enzymer og 
mikroorganismer. Novozymes leverer bære
dygtige, biologiske løsninger til businessto
businessmarkedet, som indgår i en lang ræk
ke produkter i bl.a. vaskemiddel, bioenergi, 
landbrugs, føde og drikkevare, biofarma, 
læder, papir, tekstil og spildevandsindu
strien. For at kunne leve op til sit formål –   
”Together we find biological answers for 
 better lives in a growing world” – anvender 
og leverer Novozymes nye innovationer og 
lancerer nye, betydningsfulde platforme, der 
skaber værdi for kunderne, som dermed kan 
forbedre deres præstation, samtidig med at 
de sparer energi og nedbringer deres affalds
mængde. 

finanSielle reSultater
2014 var endnu et godt år for Novozymes. 
 solid salgsvækst, overskudsgrad og penge
strøm bragte virksomheden op på dens stær
keste  finansielle position nogensinde.

det samlede salg i 2014 var dKK 12.459 mio.; 
salget steg 7% (6% i danske kroner og 7%  
i lokal valuta) sammenlignet med 2013. salget 
til bioenergiindustrien var den største vækst
motor. Resultat af primær drift steg 17% i 

2014. Alle virksomhedens mål for ressource
effektivitet og drift blev nået i 2014, et år, som 
på bæredygtighedssiden især udmærkede sig 
ved forbedringer i frekvensen af arbejdsulyk
ker og i vand og energieffektiviteten.

virkningSfulde partnerSkaber
den 20. januar 2014 offentliggjorde Novo
zymes sin nye virksomhedsstrategi ’Partnering 
for impact’. strategien er ledsaget af nye lang
sigtede sociale, miljømæssige og  finansielle 
mål samt et nyt formål: “Together we find 
biological answers for better lives in a  growing 
world – Let’s rethink tomorrow”. Med den 
nye strategi understreger Novo zymes sin for
pligtelse til at hjælpe med at løse nogle af de 
udfordringer, en voksende verdens befolkning 
står overfor. som verdens førende virksomhed 
inden for industriel bioteknologi forstår Novo
zymes, at biologi er svaret på nogle af disse 
udfordringer, og at de nødvendige bæredyg
tige løsninger skal findes ved at samle viden 
og ekspertise gennem forskellige partner
skaber. For Novozymes betyder partnerska
ber dybtgående samarbejder, hvor parterne 
er sammen om både forpligtelser og fordele. 
derigennem sikres sundere fødevarer, bedre 
klimaforhold, renere luft, en natur i   balance 
og flere arbejdspladser.  

bæredygtighed og god forretning 
går hånd i hånd 

Novozymes’ produkter giver producenterne 
flere bæredygtige alternativer til traditionelle 
industriprocesser. Bæredygtighed har derfor 
en fremtrædende rolle i virksomhedens afta

HØJdEPuNKTER OG FiNANsiELLE REsuLTATER  
i NOvO GRuPPEN: NOvOzyMEs A/s
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ler med leverandører, i dens egen produktion 
og i partneres og kunders anvendelse af dens 
løsninger i deres produktion, som fremmer 
driftseffektiviteten og forbedrer produkternes 
ydeevne. Novozymes’ fokus på bæredygtig
hed giver også virksomheden en konkurrence
mæssig fordel, da mange kunder betragter 
bæredygtighed som en bestemmende faktor. 

i 2014 hjalp Novozymes på globalt plan sine 
kunder med at undgå ca. 60 mio. tons cO2ud
ledning gennem anvendelse af Novozymes’ 
produkter. det svarer til at tage ca. 25 mio. 
biler væk fra vejene, og det er en stigning på 
8 mio. tons i forhold til 2013. stigningen skyl
des primært øget salg og forbedret ydeevne 
for Novozymes’ løsninger til biobrændstoffer, 
vaskemidler og tekstiler. Læs mere på www.
report2014.novozymes.com.

uDpluk AF FINANSIelle HOveDTAl Og NøgleTAl  

FOR NOvOZymeS A/S

ÅRSTAL 2014 2013 2012 2011  
(dKK mio.)

Nettoomsætning  12.459 11.746 11.234 10.510

Årets resultat  2.525 2.201 2.016 1.828 

Egenkapital  11.280 11.066 9.568 8.824 

Aktiver i alt 18.426 16.506 15.113 13.842

Tal i procenter   

Overskudsgrad (årets resultat)  20,3% 18,7% 17,9% 17,4% 

Egenkapitalandel  61,2% 67,0% 63,3% 63,7% 

for yderligere oplySninger henviSeS til 
novozymeS a/S’ årSrapport for 2014 på 
www.novozymeS.com
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3 KONcERNEN OG sAMFuNdET
ENGAGERET sAMFuNdsANsvAR

Gennem hele Novo Nordisk Fondens histo
rie har fundamentet i fondens virke været at 
udvise et engageret samfundsansvar. Grund
laget blev lagt, da nobelprismodtager August 
Krogh i 1922 indgik en rettighedsaftale om 
produktion af insulin til de nordiske lande, 
hvor dele af overskuddet skulle gå til støtte af 
fri og uafhængig forskning, ligesom insulinen 
skulle gøres bredt tilgængeligt, så den kunne 
komme flest muligt til gode. 

siden er fonden og dens virksomheder 
 vokset betydeligt. dermed sætter fonden et 
voksende  aftryk på sine omgivelser og udøver 
et stadig større medansvar for samfundet. 

Fonden har et charter, som er et fælles værdi
grundlag, alle virksomheder i Novo Gruppen 
skal efterleve. de to største virksomheder i 
Novo Nordisk Fond Koncernen, Novo Nordisk 
A/s og Novozymes A/s, har tilsluttet sig FN’s 
Global compact, har deres egen politik for 
samfundsansvar og rapporterer selvstændigt 
for, hvordan de arbejder med dette. 

som følge af Novo Nordisk Fondens over
ordnede samfundsmål indtænker fonden 
samfundsansvar som en integreret del i fon
dens uddelingspolitik og i Novo Nordisk Fond 
Koncernens ageren. i det følgende beskrives, 
hvordan fonden afsætter aftryk i samfundet i 
relation til fondens samfundsmål og de strate
giske mål for hvert af fondens to hovedformål, 
dvs. det erhvervsmæssige og det uddelings
mæssige. 

fondenS uddelingSaktiviteter
Når fonden uddeler midler til forskning, sker 
det med udgangspunkt i følgende fire grund
fæstede værdier – ’de fire hjørnestene’:

• Engagement: i vores uddelinger stræber vi 
efter at yde et betydende bidrag til forskning 
og udvikling, som forbedrer menneskers hel
bred og velfærd, og vi tror på, at forskning 
gavner samfundets udvikling.

• Professionalisme: i vores uddelinger råd
fører vi os med eksperter, så den forskning, vi 
støtter, er af høj international kvalitet med det 
sigte at frembringe ny og dybtgående viden 
samt innovation.

• Respekt: i vores uddelinger har vi internati
onalt udsyn, vi støtter den frie og uafhængige 
forskning og forskernes publikationsfrihed.

• Tillid: i vores uddelinger har vi tillid til for
skerne og deres stræben efter, at forsknin
gens resultater kan komme så mange som 
muligt til gode.

Med Novo Nordisk Fondens uddelinger følger 
ingen krav om modydelser. Forskningsresul
tater og eventuelle patenter tilhører forskerne 
og de offentlige universiteter og hospitaler, 
hvor forskerne er ansat. ingen virksomheder 
i Novo Gruppen har fortrinsret til forsknings
resultater, der skabes med udgangspunkt i 
 fondens uddelinger. 
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ØKONOMisK AFTRyK

i 2014 bevilgede fonden netto dKK 968 mio. 
og udbetalte dKK 733 mio., primært til forsk
ning, hvilket er en tredobling af fondens årlige 
udbetalinger over de seneste fem år. Figuren 
på modstående side angiver hvor meget fon
den har bevilget og udbetalt i støtte hvert 
år siden 2004 til fondens vedtægtsbestemte 
uddelingsformål. søjlerne viser fondens bevil
linger, mens kurven viser årlige udbetalinger. 
Nogle  bevillinger strækker sig over flere år og 
derfor udbetales hele støttebeløbet ikke på 
én gang i det år, den er bevilget. den stiplede 
linje angiver forventede udbetalinger frem til 
2018 jf. fondsbestyrelsens strategi.

Fondens fokuserede indsats for forskning 
 inden for biomedicin og bioteknologi bidra
ger til ny viden og erkendelse, som også er en 
forudsætning for fornyelse og innovation. For 
den offentlige sektor leder det til bl.a. bedre 
ydelser inden for sundheds, social og miljø
sektoren. Forskningen inden for støtteområ
derne har også afsmittende effekter for det 
private erhvervsliv, hvor den understøtter kon
kurrenceevnen. 

Fonden anslår på baggrund af oplysninger fra 
fondens centerklynge og andre støttede ini
tiativer, væksten i de senere års bevillinger og 
udbetalinger samt egne beregninger af gen
nemsnitlige omkostninger pr. vidensarbejds
plads, at dens uddelinger årligt skaber grund
lag for omkring 1.500 vidensarbejdspladser 
ved især universiteter og hospitaler. der er 
en afsmittende effekt på resten af samfun
det ved leverancer og service fra den private 

sektor, skatteindtægter og anvendelse af den 
nye viden skabt på de offentlige og nonpro
fit  vidensinstitutioner, som fonden støtter via 
sine uddelinger.

Fonden er med til at skabe, opretholde og ud
vikle stærke forskningsmiljøer på universite
ter og hospitaler. det betyder for samfundet 
både styrket forskningsbaseret uddannelse 
og udbud af flere dygtige universitetskandi
dater og forskere samt tiltrækning af dygtige 
forskere og kandidater fra udlandet. dertil 
kommer bidrag til forbedret sundhed, syg
domsforebyggelse, diagnostik og behandling. 
dygtige danske og udenlandske forskere og 
kandidater er morgendagens medarbejdere i 
erhvervslivet og den offentlige sektor, der be
skæftiger sig med forskning, uddannelse og 
innovation. Fonden uddeler også støtte til, 
at forskere i Norden kan afdække det kom
mercielle potentiale i et forskningsfund. Her er 
fokus på kommercialisering af nye diagnosti
ske metoder, behandlinger, hjælpemidler og 
teknologier, som kan lede til etablering af nye 
biotekvirksomheder og arbejdspladser.

uddannelses og Forskningsministeriet har 
dokumenteret, at forskning øger produktivi
tet og bidrager til langsigtet øget økonomisk 
aktivitet og flere job. det vises i ministeriets 
seneste rapporter om effekter af forskning. 1)   
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1) oversigter over nogle af de vigtigste systemanalyser og 
resultater af bevillinger og investeringer i forskning i danmark:  
http://ufm.dk/publikationer/2012/offentlig-forskning-effekter-
pa-innovation-og-okonomisk-vaekst og
http://ufm.dk/publikationer/2014/analysis-of-the-danish-research-
and-innovation-system  



ØKONOMisK AFTRyK

bevilgede beløb vist i søjlerne.  
udbetalte beløb vist i kurven.

NOvO NORdisK FONdENs ÅRLiGE BEviLLiNGER OG udBETALiNGER 

 (dkk mia.)
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Fonden har i 2014 etableret en afdeling for   
 ”impact Assessment”, som foretager analy
ser,  effektmåling og monitorering. det vil de 
kommende år betyde ny viden om effekterne 
af fondens virke. Fonden vil som en del af sit 
arbejde med at måle og evaluere effekter af 

fondens uddelinger indgå i et tættere samar
bejde med andre forskningsfinansierende råd 
og fonde i det danske og europæiske forsk
ningslandskab samt med evaluerings og 
forskningsmiljøer med interesse for analyser 
af forskningens samfundsmæssige betydning.
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Fonden ønsker at understøtte en bæredygtig 
forskning og forskningspraksis. Bæredygtig
hed forstås ikke kun som omfattende klima 
og miljøhensyn, men også at mennesker og 
dyr behandles bedst muligt og efter gæl
dende regler. Fonden bidrager til et socialt og 
sundhedsmæssigt bæredygtigt samfund ved 
at støtte videnskaben inden for sundhed og 
velfærd, humanitære og sociale formål, der 
forbedrer menneskers sundhed og velfærd.

Fonden arbejder også for en bæredygtig 
forskningspraksis og har formuleret et sæt 
standarder for god forskningspraksis, som be
villingsmodtagere skal tilslutte sig i forbindel
se med en bevilling fra fonden. de er kort for
talt i disse fire punkter (se også: http://www.
novonordiskfonden.dk/da/content/standar
dergodforskningspraksis):

•	 Love	 og	 regulativer:	 Bevillingsmodtager 
skal overholde almindeligt anerkendte stan
darder for god forskningspraksis, nationale 
og internationale regler for dyrevelfærd samt 
regler for sikkerhed og rettigheder for patien
ter og raske forsøgspersoner. Bevillingsmod
tager skal desuden ikke blot overholde alle 
love og regulativer om forbud mod bestik
kelse og korruption i det land, forskningspro
jektet finder sted, men helt afholde sig fra at 
deltage i sådanne aktiviteter. 
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•	Arbejdsforhold: Medarbejdere ved et 
projekt skal som minimum modtage overens
komstmæssig løn, have arbejdstid og ferie 
efter nationale regler og skal behandles med 
respekt og værdighed og ikke udsættes for 
diskrimination.

•	 Arbejdsmiljø: Bevillingsmodtagers institu
tion skal sikre, at medarbejderne ved projek
tet har en sikker og sund arbejdsplads.

•	Miljø:	Bevillingsmodtager skal sikre, at den 
udførte forskning har så begrænsede nega
tive virkninger på miljøet som muligt. det 
sker ved: at overholde miljølovgivningen, 
fastlægge systemer til sikring af sikker hånd
tering, opbevaring m.m. af anvendte materia
ler, utensilier, affald mv., undgå forurening af 
lokalmiljø samt løbende at forbedre sin miljø
præstation.

For at sikre en bæredygtig forskningsprak
sis skal alle ansøgere for at kunne oprette  
en ansøgning i fondens elektroniske ansøg
nings system markere, at de har ”læst og 
 accepteret” fondens standarder for god 
forskningspraksis. inden ansøgningen sendes 
ind, bekræfter ansøgere aktivt, at de forplig
ter sig til, at en eventuel bevilling udelukken
de vil blive brugt ansvarligt og til de formål, 
der er beskrevet i ansøgningen. Forskerne, 
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der er ansøgere og bevillingsmodtagere, og 
som skal udføre deres forskning i danmark, 
accepterer samtidig, at de herudover skal ef
terleve uddannelses og Forskningsministeri
ets nye ’The danish code of conduct for Re
search integrity’ fra 5. november 2014.

Bliver fonden bekendt med, at bevillingsmod
tager har eller kan have overtrådt fondens 
standarder for god forskningspraksis, vil for
holdet blive forelagt bevillingsmodtager til 
udtalelse. Hvis fonden anser standarderne for 
overtrådt, kan fonden stoppe udbetalinger 
under en bevilling, ligesom fonden kan forlan
ge tilbagebetaling af allerede udbetalt støtte. 
For at sikre effektivitet og skåne naturen til
stræbes, at der arbejdes papirløst i fondens 
elektroniske ansøgningssystem i forbindelse 
med ansøgninger og administration af disse. 

Bevillingen udbetales ikke til ’bevillingsmod
tagerne’, men til deres institution, som skal 
overvåge, om bevillingen anvendes korrekt 
og    i overensstemmelse med de regler og 
kontrolforanstaltninger, som institutionerne 
er underlagt. Alle bevillingsmodtagere afgiver 
erklæring om, at de anvender og regnskabs
fører bevillingen i overensstemmelse med god 
regnskabsskik og er underlagt revision. Fon
den kan iværksætte en uafhængig revision af 
regnskabet for at tilse, om midlerne er blevet 

brugt i overensstemmelse med formålet. des
uden skal bevillingsmodtager på fondens op
fordring fremsende en kort rapport om for
løbet af projektet, hvor bevillingsmodtager 
bekræfter, at de bevilgede midler er gået til 
det ansøgte formål. ubrugte midler tilbagefø
res til fonden. 
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HuMANiTæRT OG suNdHEdsMæssiGT AFTRyK

Fondens største støtteområde er sundheds-
videnskabelig forskning, men fonden uddeler 
også støtte til humanitære og sociale formål, 
der forbedrer menneskers liv. Fonden vægter 
her støtte, der fremmer velfærd og sundhed 
for mennesker i Danmark.

Fonden yder f.eks. vedtægtsbestemt støtte 
til driften af forskningshospitalet Steno Dia-
betes center. centret omfatter en specialkli-
nik, der varetager behandling, forebyggelse, 
forskning og uddannelse inden for diabetes. 
Det til byder over 5.000 patienter behandling 
og service af høj kvalitet, samt underviser og 
forsker. Fonden støtter årligt Steno Health 
promotion Research, som forsker i patient-
uddannelse, livsstilsændringer og forebyggel-
se, både primær, sekundær og tertiær fore-
byggelse. 

Fonden har i 2014 støttet programmet 
”Steno  Training and Application of Ressour-
ces courses”, STAR, der er et internationalt 
uddannelsesprogram, der sigter mod at for-
bedre behandlingen af diabetespatienter i 
lande som f.eks. kina, Indien og Indonesien 
gennem undervisning og formidling af ny 
 viden om diabetes.  

endelig har fonden i 2014 givet en bevilling 
til Steno Diabetes center til at dække om-
kostninger til ReAcH, som er et uddannel-

sesprogram, der har til formål at afhjælpe 
manglen på sundhedsfagligt personale på 
diabetes området i udviklingslande. program-
met skal tillige opkvalificere læger, sygeple-
jersker og andet sundhedsfagligt personale i 
forebyggelse,  behandling og diagnosticering 
af diabetes og har som målsætning at sikre, 
at 20% flere patienter behandles efter de an-
befalede retningslinjer.

Fonden har i over 60 år ydet støtte til anerkend-
te humanitære og sociale organisationer, der 
arbejder nationalt og internationalt. Fonden 
 sikrer sig, at de, der efter ansøgning støttes, har 
fokus på menneskers sundhed og velfærd samt 
er underlagt revisionskontrol. Organisationer, 
der får støtte, offentliggøres på hjemmesiden:  
www.novonordiskfonden.dk  
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HuMANiTæRT OG suNdHEdsMæssiGT AFTRyK FONdEN sOM ARBEJdsPLAds

Fondens ledelse er bevidst om det ansvar, fon-
den som arbejdsplads har over for sine med-
arbejdere. Den stræber efter at være en at-
traktiv arbejdsplads, som får medarbejderne 
til at trives fagligt, socialt og privat. Det er en 
vigtig del af fondens politik at skabe et sundt, 
sikkert og fleksibelt arbejdsmiljø. Fonden 
har fire hjørne stene for sine medarbejdere – 
 ’vores team’. Disse skal sikre en velfungerende 
 arbejdsplads med klare mål for arbejdet, og 
at medarbejderne fagligt udfolder sig bedst 
muligt og behandler hinanden og samarbejds-
partnere respektfuldt og med tillid.
Hjørnestenene er:

• Engagement: I vores team er vi åbne og 
dedikerede, ivrige efter at lære nyt, og vi har 
fokus på at skabe fremragende resultater.

• Professionalisme: I vores team arbejder vi 
for, at vi hver især kan udfolde vores potentia-
le, vi er pligtopfyldende, har høj integritet, og 
vi er altid opsat på at gøre vores arbejde bedst 
muligt.

• Respekt: I vores team mødes vi i gensidig 
tillid med forståelse for hinandens kvaliteter, 
og vi har en ligefrem dialog præget af åben-
hed, ærlighed og troværdighed.

• Tillid: I vores team er vi målrettede og resul-
tatorienterede, og vi værdsætter frihed under 
ansvar.

Det forventes, at fondens medarbejdere i deres  
virke efterlever disse hjørnestene og årligt giver 

feedback på, om værdierne udleves i praksis, 
samt at de efterlever relevante retningslinjer 
for arbejdsmiljø mv. For at sikre en sund ar-
bejdsplads og lavt sygefravær har fonden et ar-
bejdsmiljøudvalg, der overvåger arbejdsmiljøet 
og kommer med tiltag til forbedringer. I 2014 
viste anonyme arbejdspladsvurderinger og 
 arbejdsklimaundersøgelser, at medarbejder ne 
i fonden oplever et godt arbejdsmiljø, har en 
meget høj grad af tilfredshed med ledelsen og 
af fonden som arbejdsplads. 

I 2014 gennemførtes en organisationsændring , 
der betød oprettelse af tre afdelinger; Thema-
tic Team, Open competition Team og Operati-
ons Team, og et direktionssekretariat. 

Fonden lægger vægt på at sikre diversitet i fon-
dens medarbejderstab, da en mangfoldighed 
af kompetencer bidrager til at fremme videre-
udvikling, fornyelse og kvalitet i arbejdet. ved 
mangfoldighed forstås bl.a. diversitet i forhold 
til køn, alder, uddannelse, kulturel baggrund 
og international erfaring. på ledelse sniveau 
 under direktøren er der en ligelig kønsforde-
ling.

ved udgangen af 2014 havde fonden 24 
medarbejdere. målt på mangfoldighed er 
 arbejdsstyrken fordelt på 54% kvinder og 
46% mænd. ydermere har knap halvdelen 
af medarbejderne ph.d. og/eller doktorgrad, 
og aldersforskellen på yngste og ældste med-
arbejder er knap 40 år. endvidere er der fire 
forskellige nationaliteter repræsenteret blandt 
medarbejderne. 
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ERHvERvsviRKsOMHEd
NOvO GRuPPEN

Det er Fondens ambition, at virksomhederne i 
Novo gruppen (Novo A/S, Novo Nordisk A/S 
og Novozymes A/S) skaber resultater i ver-
densklasse og positionerer sig som internatio-
nalt anerkendte og betydende aktører inden 
for forbedring af bekæmpelse af sygdomme 
og bæredygtig anvendelse af naturens res-
sourcer. Fondsbetyrelsen har fastlagt et fæl-
les værdigrundlag, ’charter for virksomheder i 
Novo gruppen’, som alle virksomheder i Novo 
gruppen gennem en målrettet indsats skal 
vise vilje og evne til at leve op til. 

virksomhederne i Novo gruppen har med ud-
gangspunkt i chartret udformet deres egne 
politikker for samfundsansvar og udgiver selv-
stændige redegørelser for deres arbejde med 
disse. Redegørelser omfatter blandt andet 
målinger på udvikling og resultater i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven.

• virksomhedens produkter og serviceydelser gør 
en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- 
og arbejdsvilkår.

• virksomheden betragtes som fornyer med hensyn 
til teknologi, produkter, service-ydelser og/eller 
tilgang til markedet.

• virksomheden er blandt de bedste inden for sit  
område og en udfordrende arbejdsplads.

• virksomheden opnår konkurrencedygtige 
økonomiske resultater.

       novo gruppenS charter

vIRkSOmHeDeR I NOvO gRuppeN –
NuvæReNDe Såvel SOm 
kOmmeNDe – SkAl geNNem eN 
målReTTeT INDSATS vISe vIlje Og 
evNe TIl AT leve Op TIl FølgeNDe 
kRITeRIeR:
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ERHvERvsviRKsOMHEd
NOvO GRuPPEN

Novo A/S har på baggrund af chartret defi-
neret sine hjørnestene, som er grundlag for 
virksomhedens investeringer i og samarbejder 
med andre virksomheder. 

med afsæt i chartret har Novo Nordisk A/S 
og Novozymes A/S udviklet egne visioner og 
ledelses værdier: ’Novo Nordisk way’ (Novo 
Nordisk A/S) og ’Touch The world’ (Novo-
zymes A/S). De har længe forpligtet sig til 
FN’s global  compact, som er verdens største 
initiativ for virksomheders samfundsansvar, 

       novo’s hjørneStene:

• Indsigt: I vores samarbejder stræber vi efter 
at bibringe dyb viden og innovative løsninger.

• Engagement: I vores samarbejder stræber 
vi efter at nå banebrydende og langsigtede 
resultater.

• Professionalisme: I vores samarbejder læg-
ger vi vægt på ordentlighed og agerer med 
høj integritet.

• Tillid: I vores samarbejder lægger vi vægt på 
relationer baseret på gensidig tillid og  respekt.

Virksomhederne i Novo Gruppen 
forpligter sig derfor til:

• værdibaseret ledelse

• åben og ærlig dialog med sine  
 interessenter

• løbende udvikling af: 

 o økonomisk ansvarlighed
 o miljømæssig ansvarlighed
 o Social ansvarlighed

• Rapportering i henhold til relevante,  
 internationalt vedtagne, konventioner

og som inddrager private virksomheder i løs-
ningen af nogle af de store globale sociale og 
miljømæssige udfordringer. Over 12.000 virk-
somheder og organisationer fra flere end 145 
lande er tilsluttet global compact. en gruppe 
på omkring 50 førende virksomheder er invi-
teret til at bidrage yderligere gennem leAD. 
Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S er med-
lemmer af leAD og sætter herigennem et ek-
sempel for andre. 
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Afkastet fra virksomhederne i Novo Nordisk 
Fond Koncernen beskattes som selskabsind
komst. For fonden gælder, at den lovmæssigt 
får fradrag for den sum, der uddeles, samt et 
konsolideringsfradrag på yderligere 25% af 
uddelingssummen, så fondens formue ikke 
udhules. Et evt. resterende overskud beskat
tes herefter.

i 2014 udgjorde de samlede skattebetalinger i 
danmark på baggrund af Novo Nordisk Fond 
Koncernens aktiviteter anslået  dKK 11 mia. i 
form af selskabsskat, personskatter o.a., heraf 
ca. dKK 9,1 mia. fra Novo Nordisk A/s (ind
komsskatter og selskabsskat).  

i 2014 har Novo A/s investeret dKK 5.715 
mio. i 16 nye og 36 eksisterende lifescience
virksomheder. Novo A/s skaber gennem 
sine investeringer i lifesciencevirksomheder 
grundlag for arbejdspladser i både danmark 
og udlandet, heraf mindst 1.000 i danmark. 

væksten i Novo Nordisk A/s har ført til, at 
der i 2014 er ansat godt fire medarbejdere i 
nye job hver dag. i alt var 50% af den globale 
jobskabelse i Novo Nordisk A/s i danmark, 
og den bidrog således med knap 8% af den 
samlede private jobskabelse i danmark i 2014. 
Hertil kommer jobskabelse hos underleveran
dører og effekt af medarbejdernes forbrug. 

i 2014 udgjorde Novozymes A/s’ globale 
netto omsætning en værdi på dKK 12.459 
mio. 86% af dette beløb blev returneret til 
samfundet gennem køb af varer og tjeneste

ydelser fra leverandører, lønninger og pen
sioner til virksomhedens 6.454 medarbejdere, 
forskellige typer af skatter og afgifter til sam
fundet, samt udbytte og finansielle omkost
ninger til kapitaludbydere. de resterende 14 
% blev geninvesteret i Novozymes for at ud
vikle virksomheden og sikre konkurrenceevne 
og fortsat fremtidig værdi til fordeling blandt 
vores vigtigste interessenter.

i 2014 havde Novo Nordisk A/s ca. 17.600 ar
bejdspladser i danmark, og Novozymes A/s 
havde ca. 2.800 ligeledes i danmark. For beg
ge virksomheder svarer det til omkring 40% 
af det samlede antal medarbejdere på globalt 
plan. 

i 2014 investerede Novozymes A/s samlet 
dKK 1.981 mio. i forskning og udvikling, og 
Novo Nordisk A/s investerede dKK 13.762 
mio. i forskning og udvikling. Af Europa
Kommissionens ’industrial R&d investment 
scoreboard 2014’ fremgår data for verdens 
2.500 største firmaer baseret på deres inve
steringer i forsknings og udviklingsaktiviteter. 
Målt på niveauet for forskningsinvesteringer 
ligger Novo Nordisk A/s nummer 24 i Europa 
og nummer 66 globalt. Novozymes A/s ligger 
nummer 133 i Europa og 445 i globalt.

ERHvERvsviRKsOMHEd

ØKONOMisK AFTRyK
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ERHvERvsviRKsOMHEd

sOciALE OG MiLJØMæssiGE AFTRyK

Novo Gruppen har et stort ønske om og investerer betydelige ressourcer i at sætte positive 
sociale og miljømæssige globale aftryk på deres omgivelser og udvise bæredygtig ledelse.

bæredygtig ledelSe
Novo A/S
Novo A/S arbejder med ’ansvarlige investerin-
ger’ (Responsible Investment process). Det er 
med en værdimæssig baggrund i miljømæssi-
ge, sociale og forvaltningsmæssige politikker 
og med forståelse for: ”at vi lever i en dyna-
misk og kompleks virkelighed, hvor legitimitet 
og troværdighed er vigtige indikatorer for om 
vi lykkes”. Det handler om både at mindske 
risici og ansvar og om at skabe muligheder. 
Inden Novo A/S investerer i en virksomhed, 
undersøges det bl.a., om dens ageren er i 
modstrid med Novo gruppens charter. Inve-
steres direkte i en virksomhed, er det Novo 
A/S’ ansvar at sikre, at virksomheden ikke ud-
viser social eller miljømæssig uansvarlighed. 
Foretages en investering gennem tredjepart, 
er det Novo A/S’ opgave at sikre, at denne 
person ikke udviser social eller miljømæssig 
uansvarlighed i sine beslutninger. Hver inve-
stering gennemgår denne proces, og vurderes 
en virksomhed eller tredjeperson ikke at op-
fylde kriterierne, afvises investeringen. Novo 
A/S ønsker at agere som aktiv og ansvarlig 
aktionær, og personer tilknyttet Novo A/S er 
repræsenteret i bestyrelserne for Novo Nor-
disk A/S og Novozymes A/S og med enkelte 
undtagelser i alle porteføljeselskaber.

Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S arbejder ud fra et værdi-
baseret ledelsessystem, som er formaliseret 
i Novo Nordisk way med princippet om den 
tredobbelte bundlinje. I selskabets vedtæg-
ter står, at Novo Nordisk A/S vil ”tilstræbe at 
gennemføre sine aktiviteter på en økonomisk, 
miljømæssigt og socialt ansvarlig måde”, hvil-
ket indrammer Novo Nordisk A/S’ langsigtede 
strategi om en bæredygtig forretning. Den for-
pligter alle i virksomheden til altid at overveje, 
hvordan beslutninger og handlinger kan på-
virke mennesker, samfund og miljø. målet er 
at sikre langsigtet lønsomhed ved at begrænse 
risici fra forretningsaktiviteterne og maksimere 
det positive bidrag til samfundet fra virksom-
hedens globale aktiviteter. 

princippet om den tredobbelte bundlinje kræ-
ver et systematisk og respektfuldt samarbejde 
med virksomhedens interessenter, hvilket også 
gør virksomheden mere omstillingsparat over 
for ændringer i forretningsmiljøet og giver 
muligheder for konkurrencemæssige fordele. 
Novo Nordisk A/S samarbejder proaktivt med 
interessenter om at håndtere globale og syste-
miske udfordringer, der kan påvirke virksom-
hedens resultater på langt sigt. Som eksempel 
kan nævnes Novo Nordisks aktive deltagelse 
i udviklingen af nye globale bæredygtigheds-
mål i FN-regi.
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Novo Nordisk A/S er et aktivt medlem af FN’s 
global compact leAD initiativ, arbejder efter 
global compact’s 10 principper for ansvarlig 
virksomhed, søger at bidrage til globale FN-
mål og indgår i partnerskaber om løsning af 
større, systemiske samfundsudfordringer.

Novo Nordisk A/S’ globale praksis for ansvar-
lig ledelse omfatter bl.a. tiltag mod korruption 
og standarder for forretningsetik. en compli-
ance-hotline gør det muligt for medarbejdere 
og eksterne interessenter anonymt at indbe-
rette mistanke om uregelmæssigheder såsom 
manglende efterlevelse af Novo Nordisk way, 
økonomisk kriminalitet, interessekonflikter, 
korruption og andre former for ureglemente-
ret adfærd.

I 2014 var der særligt fokus på ’due diligence’ 
(rettidig omhu), der skal sikre, at menneske-
rettigheder respekteres i processerne gen-
nem hele værdikæden. Dette sker i overens-
stemmelse med FN’s vejledende principper 
om erhvervsliv og menneskerettigheder. Des-
uden lægges der i lyset af den fortsatte vækst 
vægt på at udstyre lederne med vejledning og 
værktøjer, de kan bruge til at træffe beslut-
ninger, som tager højde for påvirkningen af 
mennesker, samfund og miljø, og som tilstræ-
ber at afveje interessenternes målsætninger 
med virksomhedens kommercielle formål.

Novozymes A/S
Novozymes A/S arbejder for overskuelighed, 
forpligtelse og ansvar i virksomhedens forret-
ningsmetoder og arbejder for at generere bæ-
redygtig information til interessenter gennem 
forskellige platforme og informationskanaler. 

Novozymes A/S er anerkendt for deres bære-
dygtige ledelse og indgår i en række registre. 
F.eks. blev virksomheden tildelt en bronze class 
bedømmelse af RobecoSAm i The Sustainabi-
lity yearbook 2015 inden for den kemiske in-
dustri og lå i den øverste top-3 procentdel af 
bæredygtige ledere i sin sammenligningsgrup-
pe, med højeste point i flere miljøkriterier, og 
var bedst i gruppen for den sociale dimension. 

Novozymes A/S blev i 2014 optaget i cDp cli-
mate performance leadership Index med be-
dømmelsen A for sin præstation og opnåede 
maximum score i Nordic climate Disclosure 
leadership Index for sin transparente rappor-
tering herom.

Novozymes A/S er anerkendt af flere vigtige 
kunder for at levere innovative og bæredygtige 
løsninger. unilever gav Novozymes A/S en part-
ner to win Award 2014 for innovativ løsning 
inden for tøjvask, og virksomheden modtog 
også Henkels Sustainability Award: vask og 
rengøring 2013 for løsninger inden for opva-
skemidler. endvidere vandt Novozymes i Indien 
to fornemme priser i 2014: procter & gambles 
særlige anerkendelsespris for proaktiv kunde-
support og leveringer til tiden, samt anerken-
delse fra Hindustan unilever som deres bedste 
leveringspartner i den kemiske sektor.

ERHvERvsviRKsOMHEd 

sOciALE OG MiLJØMæssiGE AFTRyK
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ERHvERvsviRKsOMHEd 

sOciALE OG MiLJØMæssiGE AFTRyK

reSSourceudnyttelSe
Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S har sat tre ambitiøse, lang-
sigtede miljømål, som skal understøtte de 
langsigtede finansielle resultater ved at afveje  
ansvar og indtjening. Formålet er at skabe 
langsigtet værdi for aktionærer og andre inte-
ressenter. Indsatsen for at reducere energi- og 
vandforbrug samt cO

2
-emissioner bidrager til 

at optimere produktionseffektiviteten og re-
ducere miljøpåvirkningen. I 2014 var energi-
forbruget på Novo Nordisks produktions-
anlæg på 2.556.000 gj, og vandforbruget var 
på 2.959.000 m3. energiforbruget faldt med  
1% til trods for øget produktion pga virksom-
hedens fortsatte fokus på optimering af pro-
duktionsprocesserne. vandforbruget steg 
med 10% i forhold til 2013. Denne udvikling 
afspejler den øgede produktions volumen samt 
øgede interne krav til kvaliteten af det vand, 
der bruges i produktionen. 70% af vandet 
bruges i produktionsanlæg beliggende i om-
råder med knaphed på vand i brasilien, kina 
og Danmark. Disse anlæg har særligt fokus 
på ansvarligt vandforbrug. I 2014 genere-
rede Novo Nordisk A/S 30.720 tons affald. 
Det er en stigning på 51% i forhold til 2013. 
Det afspejler, at virksomheden af forsigtig-
hedshensyn har valgt at bortskaffe en del af 
spilde vandet som farligt affald til behandling 
i forbrændingsanlæg frem for at sende det til 
spildevandsrensningsanlæg. endvidere steg 
mængden af ikke-genanvendeligt ethanol-
affald som følge af ekstraordinære udfordrin-
ger med regenerering af brugt ethanol i for-
bindelse med diabetesbehandling. 26% af den 

samlede affaldsmængde genbruges, og 30%  
forbrændes med energigenindvinding. kun 3% 
af affaldet sendes til deponering.

Novozymes A/S
med stigende pres på de globale ressourcer, 
er Novozymes A/S fokuseret på at optimere 
driften fra år til år, for at reducere forbruget 
af naturressourcer og mindske de negative 
miljømæssige konsekvenser af produktionen. 
Der er fastlagt langsigtede effektivitetsmål 
for energi, cO

2
 og vand, for at optimere pro-

duktionsprocesser, hvilket nedsætter forbrug 
af begrænsede ressourcer og reducerer om-
kostninger. Affald og biprodukter fra Novo-
zymes A/S’ produktion består af farligt affald 
og  ikke-farligt fast affald samt af biomasse, 
som er et biprodukt af produktionen. ved at 
mindske mængden af affald og biprodukter til 
 deponering eller forbrænding øges genbrugs-
satsen, hvilket reducerer omkostninger af af-
fald og minimerer det miljømæssige fodaftryk. 

I 2014 var energieffektiviteten forbedret med 
43% i forhold til 2005 hvilket ligger 1% over 
målet. I 2014 forbedrede Novozymes A/S 
deres cO

2
-effektivitet med 56% i forhold 

til 2005, hvilket er 6% bedre end forven-
tet. I 2014 modtog Novozymes A/S 23% af 
den samlede energiforsyning fra vedvarende 
energi kilder. vandeffektiviteten er forbedret 
med 37% i forhold til 2005, hvilket er 3% over 
målet. genbrugssatsen for fast affald er 45% 
i 2014 sammenlignet med 39% i 2013, hvilket 
især skyldes fokus på genanvendelse på virk-
somhedens produktionsenheder.  
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klimaanSvar

Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S har en klimastrategi. Den 
rapporterer om klimastrategien og resulta-
terne til cDp, der er et investordrevet initiativ, 
som skal fremme transparens om udlednin-
ger af drivhusgasser. Novo Nordisk har gen-
nem alle årene ligget i toppen af det inter-
nationale indeks og opnåede i 2014 en score 
på 97 ud af 100 mulige. Novo Nordisk A/S er 
aktiv deltager i FN global compact’s caring 
for climate og i andre multi-stakeholder al-
liancer, som arbejder for at imødegå klima-
ændringer. I 2014 opfyldte virksomheden 
sit langsigtede mål om absolut reduktion af 
cO

2
-emissionerne fra energiforbruget i pro-

duktionen på 10% fra 2004 til 2014. I 2014 
udgjorde emissionerne 120.000 tons  cO

2
. 

Det er et fald på 4% i forhold til 2013 og 45 
% i forhold til 2004. Faldet skyldes generelt 
faldende energiforbrug og skift til en leveran-
dør, der bruger mindre  cO

2
-intensiv energi, 

i en færdigvarefabrik. Siden 2004 har Novo 
Nordisk A/S  reduceret cO

2
-emissionerne fra 

energiforbrug til produktion med 97.000 
tons, svarende til 45%, mens virksomheden 
i samme periode er vokset med 206% målt 
på salg. blandt de væsentligste årsager er 
procesoptimeringer, omlægning til vedvaren-
de energiforsyninger og flere end 700 ener-
gispareprojekter, som sammenlagt har ført til 
en reduktion i  cO

2
-emissionerne på 45.000 

tons om året. Novo Nordisk A/S udvider nu 
sin rapportering til at inkludere  cO

2
-emissi-

oner fra forretningsrejser med fly og leasede 

firmabiler. I 2014 medførte forretningsrejser 
med fly anslåede  cO

2
-emissioner på 68.000 

tons, 6 % mindre end i 2013. Det skyldes 
virksomhedens fokus på at holde omkostnin-
gerne nede. De anslåede  cO

2
-emissioner fra 

leasede firmabiler steg med 1% fra 71.000 
tons til 72.000 tons. Stigningen skyldes et 
voksende antal medarbejdere.

Novozymes A/S
Novozymes har også en klimastrategi. mange 
af Novozymes A/S’ bioløsninger giver kun-
der miljøforbedringer sammenlignet med 
konventionelle teknologier. Det resulterer i 
produkter af højere kvalitet med lavere om-
kostninger og giver kunder mulighed for at 
reducere  cO

2
-udledning. I 10 år er gennem-

ført fagligt evaluerede ’life cycle Assessment’ 
under søgelser, for at dokumentere de miljø-
mæssige konsekvenser af virksomhedens bio-
logiske løsninger og udvikle specifikke anpris-
ninger, sammen med kunderne. Novozymes 
A/S vurderer, at kunderne har undgået 60 
mio. tons  cO

2
-udledning i 2014 ved at an-

vende virksomhedens produkter. Det svarer 
til at fjerne omkring 25 mio. biler fra vejene. 
Det er en stigning på 8 mio. tons sammenlig-
net med 2013 og skyldes primært øget salg 
og yde evnen af virksom hedens løsninger til 
biobrændstoffer, husholdning og tekstiler. 
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Sundhed og Samfund

Novo Nordisk A/S
Novo Nordisk A/S går aktivt ind i kampen 
mod diabetes ved at bidrage til at give men-
nesker mulighed for at leve et godt liv med 
diabetes, give dem adgang til kvalitetsbe-
handling, sikre at de diagnosticeres, og hjæl-
pe med at oplyse risikogrupper om diabetes 
og om, hvad de kan gøre for at forebygge 
eller udsætte sygdommen. millioner får ikke 
behandling, og Novo Nordisk A/S’ globale 
strategi for adgang til diabetesbehandling har 
til formål at sikre bedre behandling til alle, der 
har brug for det, men som ikke har adgang 
til den nødvendige medicinske behandling. 
Det gælder også i de lande, som er dårligt 
rustede til at tackle de menneskelige, sociale 
og økonomiske udfordringer, der følger med 
eksplosiv vækst i forekomsten af diabetes. 
Novo Nordisk A/S anslår, at koncernen leve-
rede behandling til 24,4 mio. mennesker på 
verdensplan i 2014, og målet er at nå ud til 
40 mio. mennesker i 2020. Novo Nordisk A/S 
arbejder også for at skabe øget opmærksom-
hed om diabetes og forbedre diagnosticering 
og behandling. et eksempel: verdensdia-
betesfonden (wDF), som Novo Nordisk A/S 
etablerede i 2002, har det formål at fremme 
forebyggelse og behandling af diabetes i ud-
viklingslande. læs mere på www.worlddia-
betesfoundation.org. Tilsvarende lancerede 
Novo Nordisk A/S i 2014 det globale initiativ 
cities changing Diabetes, som har til formål 
at bekæmpe diabetes i verdens storbyer. 

Novozymes A/S
Som FN global compact leAD medlem, er 
Novozymes stærkt engageret i en række FN-
ledede initiativer samt i lokale uNgc-netværk 
i brasilien, kina, Danmark, Indien og uSA. I 
2014 øgedes engagementet i FN’s caring for 
climate projekt. på FN klimatopmødet i 2014 
blev Novozymes A/S anerkendt som carbon 
pricing champion på grund af det stærke en-
gagement i at sætte en pris på kulstof. ved 
caring for climate business Forum på cOp20 
i lima indgik Novozymes A/S i et samarbejde  
med eksperter om at vedtage en videnskabs-
baseret tilgang til at fastlægge mål for ned-
sættelse af kulstofemissioner, der begræn-
ser den globale opvarmning til mindre end 
2°c. I 2014 fortsatte Novozymes A/S med 
at engagere sig i lokale samfund med fokus 
på dens kernekompetencer inden for viden-
skab og miljømæssig ansvarlighed. corporate 
citizenship-programmet, citizymes, inddrog 
flere end 51.000 elever, sammenlignet med 
ca. 36.000 i 2013. Her kan bl.a. nævnes inno-
vationskonkurrencer i kina, den årlige biotek-
nologiske offentlig-tale konkurrence i Indien, 
partnerskab med den canadiske organisation 
landbrug i klasseværelset og samarbejde 
med en studenterorganisation ved køben-
havns universitet. 
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virksomheder i Novo gruppen lægger vægt 
på at tilbyde en attraktiv, engagerende og 
effektiv arbejdsplads for sine medarbejdere. 

Novo A/S
I 2014 viste såvel en arbejdsklimaundersøgelse  
som en arbejdspladsvurdering en høj grad af 
tilfredshed. medarbejderne oplever et godt 
arbejdsmiljø og føler en høj grad af tilfreds-
hed med Novo A/S som arbejdsplads.

Novo Nordisk A/S
Den samlede score i Novo Nordisk A/S’ årlige 
medarbejderundersøgelse, evoice, var 4,3, 
målt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. 
undersøgelsen måler, i hvor høj grad orga-
nisationen arbejder i overensstemmelse med 
Novo Nordisk way. Resultatet for 2014 viser, 
at der trods en mindre tilbagegang i forhold 
til scoren på 4,4 i 2013, er en stærk kultur og 
opbakning til virksomhedens værdier.

ved udgangen af 2014 havde 76% af de 33 
øverste ledelsesteam medlemmer af begge 
køn og forskellige nationaliteter, mod 70% i 
2013. Som følge af en målrettet indsats for 
øget mangfoldighed har 32 af de øverste 
 ledelsesteams nu medlemmer af begge køn, 
mens det i nogle ledelsesteam har vist sig 
vanskeligere at opfylde målet om forskellige 
nationaliteter. For at sikre et robust rekrutte-
ringsgrundlag af talentfulde medarbejdere til 
lederstillinger er der sat en ny ambition om, 
at alle ledelsesteam, inklusive afdelingsledere 
og mellemledere, skal øge mangfoldigheden, 
hvad angår såvel køn som nationalitet.

Novozymes A/S
I 2014 opfyldte Novozymes A/S mål for 
medarbejdernes tilfredshed og motivati-
on i forhold til udvikling af arbejdspladsen. 
medarbejdertilfredshed fik 77 ud af 100 i 
 undersøgelsen, hvilket endnu en gang over-
går målet på 75. Derudover fik muligheder 
for faglig og personlig udvikling et resultat på 
75, hvilket både indfrier målet på 75 og er en 
forbedring fra 2013. Der er fokus på medar-
bejderudvikling i hele organisationen, støttet 
og drevet af ledelsen, som et hovedelement i 
forhold til forbedring af medarbejdertilfreds-
hed og motivation. 

Novozymes A/S’ proaktive holdning til at und-
gå forskelsbehandling og fremme lige mulig-
heder afspejles i målsætninger for nye ledere 
i forhold til nationalitet og køn. Novozymes 
A/S har gjort store fremskridt med hensyn 
til disse mangfoldighedsmål. med 34% nye 
kvindelige ledere i 2014 overgik de deres mål 
om at sikre, at mindst 30% af de nyudnævnte 
ledere var kvinder. med 71% af nye ledere 
i 2014 fra anden etnisk herkomst end dansk 
har de også overgået deres målsætning om, 
at mindst 55% af nyudnævnte ledere skal 
være af andet statsborgerskab end dansk.

NOvO GRuPPEN
sOM ARBEJdsPLAds
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