
 

 

Danmarks Grundforskningsfond blev oprettet i 1991 som en uafhængig fond, der arbejder for at styrke dansk forskning inden for alle fagområder 

gennem større og længerevarende satsninger. Det sker først og fremmest gennem oprettelse af ’Centers of Excellence’ for 6-10 år, men fonden har 

herudover også iværksat en række særlige initiativer for at styrke internationaliseringen af dansk forskning. Fonden har siden oprettelsen givet 

tilsagn om støtte på i alt 7,3 mia. kr. til 100 grundforskningscentre. Med den seneste kapitaltilførsel på 3 mia. kr. i 2015 udgør formuen 6,5 mia. 

kr., og fondens levetid er sikret frem til 2036. Læs mere på www.dg.dk 
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Professor, dr. med., Søren-Peter Fuchs Olesen tiltræder den 1. 

september 2015 som direktør for Danmarks Grundforskningsfond.   

 

Søren-Peter Olesen har en baggrund som civilingeniør fra Danmarks 

Tekniske Universitet og som læge fra Københavns Universitet. Søren-Peter 

Olesen har fra 2005-2015 været leder af Danmarks Grundforskningsfonds 

Center for Hjertearytmi (DARC) ved Københavns Universitet og 

Rigshospitalet.  

 

Med Søren-Peter Olesen får Danmarks Grundforskningsfond en direktør 

med en forskningsmæssig baggrund på højeste niveau og solid erfaring 

med forskningsledelse.   

 

Søren-Peter Olesen har et omfattende kendskab til forskningsvurdering fra 

blandt andet Die Volkswagen Stiftung, Wellcome Trust og Carlsbergfondet.  

 

Med sit mangeårige medlemskab af Videnskabernes Selskab, erfaring fra 

ministerielt forskningspolitisk arbejde og en række forskningsfaglige 

bestyrelsesposter har Søren-Peter Olesen et indgående kendskab til 

forsknings- og innovationssystemet i Danmark og betydelig indsigt i de 

mekanismer, der fremmer enestående forskning på internationalt niveau.  

 

Søren-Peter Olesen ansættes af Danmarks Grundforskningsfonds 

bestyrelse foreløbig for en seksårig periode. 

 

Med ansættelsen af Søren-Peter Olesen afløses professor Thomas Sinkjær, 

der efter næsten 9 år som direktør for fonden er blevet ansat af 

VILLUMFONDEN i en nyoprettet stilling som forskningsdirektør. 
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Yderligere information 

 

Professor Liselotte Højgaard 

Bestyrelsesformand 

E-mail:Liselotte.Hoejgaard@regionh.dk  

Tel.: +45 3545 4215 

Mobil: +45 2753 8688 

 

 

 

 

“Med Søren-Peter Olesen 
får Danmarks 
Grundforskningsfond en 
direktør med et stærkt 
forskningspolitisk 
engagement. En direktør 
der brænder for at fremme 
enestående forskning på 
højeste internationale 
niveau”. 
Professor Liselotte Højgaard, 

bestyrelsesformand 

Ny direktør for Danmarks 
Grundforskningsfond 


