20. december 2018

Når Bevægelse Bevæger
En invitation til bud på et forskningsprojekt
Helsefonden og Bevica Fonden inviterer hermed videns- og forskningsinstitutioner til i første omgang at
skitsere en ramme for et forskningsprojekt, som kan bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem
andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Mennesker, der antages ikke at kunne
opnå de sundhedsmæssige gevinster, der ofte følger af fysisk aktivitet.
Baggrunden for invitationen er en forundersøgelse, der har set på betydningen af Team Tvilling. En aktivitet,
hvor en atlet uden handicap løber med en person med handicap i en løbevogn. Forundersøgelsen – som kun
er baseret på ganske få personer – indikerer, at løbet har en positiv fysiologisk effekt, og der rapporteres om
øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og følelsen af at være på lige fod med andre. Indikationer,
som inviterer til en mere forskningsbaseret undersøgelse af, hvad der sker med kroppen, og hvad det betyder
for det enkelte menneske at være fysisk aktiv gennem andre.
Helsefonden og Bevica Fonden har derfor afsat en ramme på 5 mio. kr. til formålet og inviterer nu til et bud
på en skitse til et forskningsprojekt. Tanken er herefter at udvælge 2-3 bud til viderebearbejdning og
konkretisering og dernæst udvælge et til realisering.
I det følgende faktaark er baggrund for invitationen, disposition for bud på en skitse, tidsplan m.m. nærmere
beskrevet.
Vi håber, at I tager imod udfordringen, og at vi med ny viden kan bidrage til at skabe bedre vilkår, rammer og
øget livskvalitet for mennesker, der er så stærkt afhængige af andre.
Vi ser frem til at se jeres bud senest den 27. marts 2019.

Med venlig hilsen

Hanne Jervild

Marianne Kofoed

Direktør, Helsefonden

Direktør, Bevica Fonden

Call for bud på forskningsprojekt Når Bevægelse Bevæger
Helsefonden og Bevica Fonden har afsat en ramme på 5 mio. kr. til et forskningsprojekt med titlen Når
Bevægelse Bevæger. Fondene inviterer derfor videns- og forskningsinstitutioner til i første omgang at komme
med bud på et setup for et forskningsprojekt, der skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem
andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig selv. Mennesker, der antages ikke at kunne opnå de
sundhedsmæssige gevinster, der ofte følger af fysisk aktivitet.

Baggrund
Helsefonden og Bevica Fonden har i samarbejde med Team Tvilling initieret en forundersøgelse, der har set
på effekten af Team Tvilling. Team Tvilling er et setup, hvor en atlet uden handicap løber med en person med
handicap i en løbevogn.
Udgangspunktet for forundersøgelsen har været den nysgerrighed og til tider skepsis, som Team Tvilling
mødes med, samt Team Tvillings rapportering om positive resultater for deltagerne. Der sættes
spørgsmålstegn ved, om personen i løbevognen reelt kan betragtes som værende fysisk aktiv og dermed
opnå en sundhedsmæssig effekt, og om personen kan betragtes som atlet eller idrætsudøver på lige fod
med de andre på holdet.
Forundersøgelsen – som kun er baseret på ganske få personer – indikerer, at løbet har en positiv fysiologisk
effekt. Pulsen stiger, og kroppen spændes, og der rapporteres om naturlig træthed, bedre søvn og mindre
medicinforbrug. Derudover rapporteres der om øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og
følelsen af at være på lige fod med andre. Indikationer, som inviterer til en forskningsbaseret undersøgelse
af, hvad der sker med kroppen, og hvad det betyder for det enkelte menneske at være fysisk aktiv gennem
andre. Forundersøgelsen viser samtidig, at forskning inden for området er relativt begrænset.
Forundersøgelsen er gennemført af Institut for Idræt og Ernæring ved KU og Handicapidrættens
Videnscenter, og den kan downloades herfra:
https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/forskningsclustre/cluster-3/projekter/teamtvilling/Naar-bevaegelsebevaeger_rapport.pdf

Se evt. TV 2’s fortælling om Team Tvilling:
https://www.tv2lorry.dk/frontloberne/team-tvilling-15

Et overblik over callets forløb
Aflevering af 1. bud på et setup for et forskningsprojekt.
Bedømmelsesudvalget udvælger 2-3 bud til videreudvikling, og der afholdes
møde med de udvalgte for feedback. Mødet holdes i Fondenes Hus,
Otto Mønsteds Gade 5, København V (Sæt kryds i kalenderen).
Aflevering af resume på engelsk (maks. 1 side) inkl. op til 10 keywords
for forskningsområdet, og der gives bud på min. 3 udenlandske og internationalt
anerkendte sagkyndige til en vurdering af forskningsprojektet.

27. marts 2019
2. maj 2019

28. maj 2019

Aflevering af konkret bud på et forskningsprojekt.

29. august 2019

Forskningsprojekterne sendes til ekstern faglig bedømmelse.

September 2019

Præsentation for bedømmelsesudvalget (sæt kryds i kalenderen)

24. oktober 2019

Bedømmelsesudvalg
Bud på setup til forskning og senere bud på konkret forskningsprojekt vil blive vurderet af:
Hanne Jervild, direktør i Helsefonden
Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden
Steen Mondrup, Team Tvilling
Peder Mondrup, Team Tvilling
Niels Ørtenblad, professor, forskningsleder, cand.scient, ph.d., Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Kim Overvad, professor, Institut for Folkesundhed, Århus Universitet

Bedømmelsesudvalgets fokus
Der vil i bedømmelsen af de indkomne bud bl.a. blive lagt vægt på:
Forståelsen af og tilgangen til forskningsprojektets tema
Organiseringen, hvor et tværfagligt setup vægtes højt
Afklaret finansiering
Gennemførlighed.
Der vil i 2. runde blive lagt vægt på, hvordan resultatet formidles og forankres. Det er særligt fokus på, at det
er anvendelsesorienteret. Bedømmelseskriterierne er ikke listet i en prioriteret rækkefølge, og de er ikke
udtømmende. Der vil ikke blive udarbejdet en bedømmelsesrapport, og afslag i 1. runde vil ikke blive
begrundet.

Disposition for aflevering af bud på et forskningsprojekt Når Bevægelse Bevæger (1. runde)
Deadline den 27. marts 2019 kl. 12 pr. mail til info@helsefonden.dk. Eventuelle spørgsmål kan sendes på
mail til mko@bevica.dk.
1. Titel
Når Bevægelse Bevæger (og evt. undertitel)
2. Formål og vision
Kort beskrivelse af bud på forskningens hovedelementer.
Det skal samtidig beskrives, hvordan forskningsprojektet forventes at kunne bidrage til at styrke
livskvaliteten for mennesker, der som følge af deres handicap er stærkt afhængige af andre. Og der
skal sættes ord på, hvordan forskningsprojektet definerer livskvalitet.
3. Problem og forskningsspørgsmål
Der skal kort redegøres for problemstillingen, valgte forskningsspørgsmål, og hvilke grupper af
personer og aktiviteter der er genstand for projektets forskning. Det er en forudsætning, at Team
Tvilling er en af aktiviteterne. Men der ønskes også inddraget andre bevægelsesaktiviteter.
4. Øvrig forskning
Der skal kort redegøres for, hvordan det påtænkte forskningsprojekt adskiller sig fra den forskning, der
allerede findes eller er i gang inden for samme problemfelt, og hvordan det påtænkte forskningsprojekt
kan bidrage med ny viden.
5. Organisering
Bud på forventet organisering samt maks. 2-siders cv på nøglepersoner. Der vil i bedømmelsen blive
set positivt på tværfagligt samarbejde, gerne på tværs af institutioner og ved inddragelse af relevante
vidensinstitutioner og interesseorganisationer.
6. Økonomi (budget og finansieringsplan)
Der ønskes et skøn på forventet økonomi (ikke bindende). Der kan maksimalt estimeres med en
finansiering fra Helsefonden og Bevica Fonden på op til 5 mio. kr. afhængigt af projektets karakter, og
der kan maksimalt medregnes et overhead på 20 %. Overhead skal præciseres, og det kan kun være
direkte relaterede omkostninger.
Det forudsættes, at projektet – med en finansiering fra fondene – vil være fuldfinansieret.
Ansøgninger, der vil være afhængige af anden finansiering, vil ikke komme i betragtning. Det skal i den
sammenhæng præciseres og bekræftes i ansøgningen, at projektets eventuelle egenfinansiering er på
plads.
Der må maks. afleveres 5 A4-sider. ekskl. bilag i form af cv’er og evt. referenceliste. Skriftstørrelsen må ikke
være mindre end 10 punkt, og der skal være en fornuftig og læsevenlig linjeafstand.

Disposition for aflevering af forskningsprojekt (gælder kun for de projekter, der er udvalgt til 2. runde)
Deadline 29. august 2019 kl. 12 pr. mail til info@helsefonden.dk. Eventuelle spørgsmål kan sendes på mail til
mko@bevica.dk.

1. Titel
2. Formål og vision
Kort opsummering af projektets formål og vision.
3. Problem og forskningsspørgsmål
Der skal redegøres for, hvilken problemstilling forskningsprojektet tager afsæt i, og der skal redegøres
for, hvordan forskningsprojektet adskiller sig fra øvrig forskning og kan bidrage med ny viden.
4. Projektbeskrivelse
En beskrivelse af forskningsprojektets opbygning og hovedelementer.
5. Formidling og forankring
Hvordan tænkes forskningsresultatet forankret og formidlet? Hvem er de vigtigste interessenter?
6. Tidsplan
7. Organisering
Projektets organisering og organisatoriske forankring skal beskrives. Der skal vedlægges maks. 2siders cv på projektets nøglepersoner. Der skal i den sammenhæng kort og indledningsvis redegøres
for nøglepersonernes faglige kompetencer for løsning.
8. Økonomi (budget og finansieringsplan)
Projektets budget og finansieringsplan skal præciseres. Projektet skal med estimeret finansiering fra
Helsefonden og Bevica Fonden være fuldfinansieret. Projekter, der ikke er fuldfinansieret, vil ikke
komme i betragtning.
Der kan maksimalt estimeres med en medfinansiering fra Helsefonden og Bevica Fonden på op til 5
mio. kr. afhængigt af projektets karakter. Der kan maksimalt medregnes et overhead på 20 %.
Overhead skal præciseres, og det kan kun være direkte relaterede omkostninger.
Ansøgningen skal afleveres på engelsk, og der skal samtidig afleveres et lægmandsresume på dansk.
Der må maks. afleveres 10 A4-sider plus et resume på dansk på maks. 1½ A4-side. Skriftstørrelsen må ikke
være mindre end 10 punkt, og der skal være en fornuftig og læsevenlig linjeafstand.

Der må derudover afleveres bilag i begrænset omfang i form af cv’er og evt. detailbudget og tidsplan. Budget
og tidsplan skal i hovedtræk stadig beskrives under punkt 8, og eventuelle figurer og referencelister på
andres arbejde skal også indgå i de 10 sider og ikke som bilag.

