
 

 
Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling. 
 
 
Dansk Endodontiforening (DE) tilbyder en årlig forskningsbevilling på op til 30.000 kr. 
til støtte til et pilotprojekt/forskningsprojekt, eller til indkøb af udstyr til forskning inden for endodonti. 
 
Regler for ansøgningen: 
 

1. Ansøger skal have kontakt til en tandlægeskole eller et odontologisk forskningsinstitut i Danmark. 
 

2. Ansøgningen skal sendes via e-mail til sekretaer@endodontiforeningen.dk senest den 30. september.  
 
           Ansøgningen skal indeholde følgende: 

 
● En protokol for det foreslåede forskningsprojekt, der skal beskrive baggrunden for emnet, formålet 

og metoden i detaljer, med reference til tidligere forskning på området. 
● Budget for projektet, samt oplysning om hvorvidt der er søgt om bevilling andet sted og i 

bekræftende fald, hvorvidt projektet har opnået støtte fra andet sted. 
● CV 
● En støtteskrivelse fra tandlægeskolen eller det odontologiske forskningsinstitut, for at bekræfte, at 

ansøgeren har reel kontakt hertil. 
 

3.   Den øvre grænse for DE’s  forskningsbevilling er 30.000 kr.  DE betaler ikke til overhead, og   
      kan beslutte at opdele tilskuddet til flere ansøgere. Betaling vil ske til pågældende   
      institution, og ikke til enkeltpersoner. 
 
4.  Ved projektets afslutning forventes at der fremlægges en endelig rapport om det udførte  
     arbejde til den siddende bestyrelse i DE, og såfremt dette er muligt, en original videnskabelig  
     artikel til Tandlægebladet eller et internationalt endodontisk tidsskrift. 
 
5.   Ansøger vil blive underrettet om afgørelsen inden den 1. december. 
 
6.   Den siddende bestyrelse kan vælge at henlægge fremtidige overskud fra afholdelse af konferencer 
(eks.  årsmøder) til ”Dansk Endodontiforenings årlige forskningsbevilling”. 
 
7.   Foreligger der ingen kvalificeret ansøgning, kan beløbet overføres til efterfølgende årsuddeling. 
 
8.  Det er ikke muligt at søge om midler til samme projekt, hvis der allerede tidligere er bevilget til det.  
 
 
Udvælgelse af modtager(e) 
 

● I første omgang foretages en faglig vurdering af ansøgningerne. Vurderingen foretages af et udvalg 
bestående af to tandlæger, gerne med forskningsmæssig baggrund, valgt af generalforsamlingen, samt et 
medlem fra bestyrelsen. (Valgt i 2017 af generalforsamlingen er,  Ph.d. Alise Thorup og Ph.d. Anders 
Vilmann) 
 

● Af de godkendte ansøgninger udvælges den/de endelige modtager(e) af et udvalg bestående af to 
medlemmer af foreningen, udpeget af bestyrelsen, og et medlem fra bestyrelsen. 
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