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Kære Henrik Ullum 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsætter nu en proces, der skal identifi-

cere særligt løfterige forskningsområder, hvor en målrettet forskningsindsats kan 

skabe størst mulig værdi for og i samfundet. Det er mig en glæde at invitere Læge-

videnskabelige Selskaber til at deltage i processen. 

 

Processen munder i foråret 2017 ud i et katalog – FORSK2025 – der giver et over-

blik over samfundets vigtigste forskningsbehov. Samtidig skal FORSK2025 kort-

lægge de danske forudsætninger for at udøve en forskningsindsats inden for de 

identificerede forskningsområder. 

 

Det er målet, at FORSK2025-kataloget vil fungere som prioriteringsgrundlag for 

forskningsinvesteringer i en lang række sammenhænge – fra de politiske forhand-

linger om forskningsreserven til strategiske overvejelser på videninstitutioner samt 

i forbindelse med dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde. 

 

FORSK2025 skal bygge på en grundig og inkluderende dialog med centrale interes-

senter på det forskningspolitiske område. Derfor vil jeg hermed invitere jer til at 

udarbejde forslag til særligt løfterige forskningstemaer, som I mener, skal indgå i 

FORSK2025, set i lyset af de udfordringer og nye muligheder, som samfunds- og 

erhvervsudviklingen skaber.  

 

I vedlagte notat redegøres nærmere for den videre FORSK2025-proces og rammer-

ne for indspil til forskningstemaerne. Som led i FORSK2025 er OECD blevet bedt 

om at udarbejde et overblik over vigtige, fremtidige globale udviklingstendenser og 

eksempler på, hvordan nye, spirende teknologier kan have betydning for samfund 

og erhvervsliv. Jeg håber, at dette overblik kan inspirere jeres overvejelser om 

fremtidens strategiske forskningsbehov og -potentialer. 

 

På hjemmesiden ufm.dk/forsk2025 findes yderligere baggrundsmateriale om 

FORSK2025, herunder OECD-rapporten og en oversigt over de bidragsydere der 

sammen med jer inviteres til at deltage i processen. Siden vil løbende blive opdate-

ret med ny information om processen, ligesom alle modtagne forslag til forsknings-

temaer vil blive lagt ud på hjemmesiden. Hensigten er at sikre størst mulig åbenhed 

og gennemsigtighed i arbejdet.  

 

 



 

 Side     2/2 

Styrelsen for Forskning og 
Innovation 
 

Forslag til løfterige forskningstemaer, der kan indgå i FORSK2025, bedes frem-

sendt til:  

 

Chefkonsulent Jens Haisler, jha@fi.dk, tlf. 7231 8248 

Specialkonsulent Siv Mørch Jacobsen, smj@fi.dk, tlf.  7231 8475. 

 

Indspil bedes fremsendt senest den 1. juni 2016. 

 

I er meget velkomne til at kontakte ovennævnte medarbejdere, såfremt I har 

spørgsmål eller kommentarer til FORSK2025-processen. 

 

Jeg har store forventninger til FORSK2025, og jeg er overbevist om, at den kom-

mende proces vil være til stor nytte for arbejdet med at prioritere og investere of-

fentlige forskningsmidler, så de skaber størst mulig værdi i Danmark. Vi ser frem til 

at høre jeres bud på fremtidens vigtigste forskningstemaer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hans Müller Pedersen 
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