Opslag – Knæk Cancer
Kræftens Bekæmpelse uddeler 7,5 mio. kr. til et strategisk forskningsinitiativ ’Patienterne sætter forskerne i
arbejde’
Kræftens Bekæmpelse udbyder 7,5 mio. kr. til forskning inden for de fire nedenfor omtalte temaer. Midlerne
er en del af de midler, der blev indsamlet ved Knæk Cancer-indsamlingen i 2013. Større projekter prioriteres.
Før Knæk Cancer-indsamlingen bad Kræftens Bekæmpelse om forslag til væsentlige indsatsområder fra enkeltpersoner og patientforeninger med det formål at iværksætte forskningsprojekter, som prioriteres af patienterne. Ud fra de mange indkomne forslag er der udvalgt fire temaer, som er af betydning i patienternes
kræftforløb, og hvor det er relevant at inddrage patienter i hele forskningsprocessen.
Der lægges vægt på, at projekterne omfatter problemstillinger af relevans for patienter under og/eller efter
kræftsygdom. Samtidig er det en forudsætning, at patienter inddrages aktivt i forskningsprocessen. Det være
sig i planlægningen af projektet og/eller i gennemførelsen. Projekterne kan omfatte identifikation af forbedringsmuligheder f. eks. ud fra undersøgelse af patientoplevelser, udvikling og afprøvning af forbedringer for
den enkelte patient, strategier til patienters håndtering af problemstillinger mv.
De fire temaer er:
1) Rehabilitering og andre indsatser i forhold til arbejdsmarked og sociale relationer
Forskning i tilbud fra kommuner, arbejdspladser mv. til understøttelse af patienters tilbagevenden til og fastholdelse på
arbejdsmarkedet og i andre sociale relationer, herunder målrettet hjælp til kræftpatienter, arbejdspladser mv. med henblik på etablering af holdbare løsninger.

2) Fysiske og psykiske bivirkninger og senfølger ved kræftsygdom
Forskning i bivirkninger og senfølger - såvel forebyggelse som tidlig opsporing og behandling/håndtering af følgevirkningerne på kort og lang sigt samt kommunikation omkring bivirkninger og senfølger. Der lægges i projekterne særlig vægt
på patientoplevede bivirkninger og senfølger. Hensigten med projekterne er at identificere problemer og komme med
forslag til forbedringer.

3) Patientens rolle og medansvar i opfølgning efter en kræftsygdom
Forskning i hvordan Sundhedsstyrelsens nye modeller for opfølgningsforløb påvirker patientens rolle og medansvar for
eget forløb. Patienternes behov for og udvikling af modeller for styrket patient empowerment, shared care mv.
4) Patienters og pårørendes hverdagsoplevelser og håndtering af psykiske og fysiske belastninger ved kræft-

sygdom
Forskning i patienters og pårørendes hverdagsperspektiv og situationsbestemte hverdagsstrategier, herunder psykologiske og andre strategier til forbedring eller håndtering af de belastninger kræftsygdommen medfører (ud over behandlingsrelaterede skader). Forskning i problemstillinger i relation til ændringer fra at være rask til kræftpatient og evt. kronisk patient, f. eks. belyst ved undersøgelser blandt patienter med lang overlevelse.

Praktiske oplysninger
Da der er tale om flere brede temaer tilrettelægges uddelingen af forskningsbevillinger i to trin:
Trin 1) Kræftens Bekæmpelse inviterer til fremsendelse af idéoplæg til forskningsprojekter inden for de fire
temaer
Trin 2) 8 - 10 projektidéer udvælges, hvor forslagsstillerne bliver bedt om at indsende en fuld projektbeskrivelse.
Krav til indhold i idéoplæg:
Der udarbejdes et notat på max tre sider omfattende følgende punkter:
 Titel
 Hvilket af de fire temaer projektet falder ind under
 Projektansvarlig og samarbejdsparter
 Projektbeskrivelse (Baggrund, formål, nytte for kræftpatienter, metoder og analyser)







Implementerbarhed af projektets aktiviteter
Beskrivelse af patientinddragelse i projektet (se nedenfor)
Tidsplan
Anslået budgetramme
Cv for projektansvarlig

Krav til patientinddragelse
Det skal i idéoplægget beskrives, hvordan man vil sikre patientinddragelse i projektet. Det forventes, at der
inddrages patientrepræsentation i projektets overordnede styring, og at dette skal bidrage til at sikre projektets relevans i forhold til patientperspektivet. Herudover beskrives: I hvilke faser af projektet inddrages patienter? Hvad bliver deres rolle? Hvordan rekrutteres patienterne? Hvis patientinddragelse fravælges i visse dele af
projektet beskrives begrundelse herfor, og hvordan man i givet fald vil sikre, at patientperspektivet inddrages i
de aktuelle problemstillinger.
Bedømmelse
Ved bedømmelsen lægges vægt på, at idéoplæggene ligger inden for temaerne i det strategiske forskningsinitiativ ’Patienterne sætter forskerne i arbejde’. Idéoplægget bliver bedømt ud fra idéens originalitet, patientinddragelsen i projektet, gennemførlighed af projektet samt implementerbarhed af forbedringstiltag. Det forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i relevante videnskabelige tidsskrifter. Ansøgere skal opfylde kravene i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer. Idéoplæg vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af professor Mogens Hørder (udpeget af Kræftens Bekæmpelse),
professor Elsebeth Lynge (Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg), lærestolsprofessor Michael Borre
(De Multidisciplinære Cancer grupper), forskningsleder Susanne Reventlow, (Komité for Psykosocial Kræftforskning) og KB Madsen (patientrepræsentant for patientforeningerne).
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Aase Nissen, ani@cancer.dk eller tlf. 35 25 74 29.
For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings- og regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside
http://www.cancer.dk/forskning/Stotte+til+forskning/Til+bevillingshavere/
Frist for fremsendes af idéoplæg
19. maj 2014 kl. 16.00.
Idéoplægget sendes som dokument via mail til AnneMette Bak på amb@cancer.dk.
Svar kan forventes i starten af juni
Kræftens Bekæmpelse
Bevillingssektionen

