
Kræftens Bekæmpelse uddeler op til 5 millioner til investigator-initierede kliniske studier 
 
Kliniske forsøg er den vej, ad hvilken nye behandlingsprincipper udvikles og afprøves, men 
der er behov for at øge andelen af patienter i forsøg. ’GIV TID’ er et initiativ, der giver støtte 
til akademiske, kliniske studier med henblik på at styrke den klinisk-akademiske forskning og 
bidrage til, at flere patienter får behandling under deltagelse i kliniske studier.  
 
Som land har Danmark et ansvar for og en interesse i udviklingen af nye evidensbaserede 
behandlingsprincipper. Aktuelt findes ingen helt sikre tal, men det anslås at kun 5 - 10% af 
danske cancerpatienter inkluderes i et klinisk forsøg. Som patientorganisation har Kræftens 
Bekæmpelse besluttet at bidrage til at flere patienter får mulighed for at deltage i kliniske 
forsøg. 
 
Kræftens Bekæmpelse udbyder derfor 5 mio. kr. til kliniske studier, som afprøver nye 
behandlinger eller behandlingskombinationer, der kan øge muligheden for helbredelse eller 
forlænget overlevelse. Studier inden for forbedring af diagnostik er ikke omfattet. Der gives 
således støtte til investigator-initierede studier, herunder også tidlige studier som fase I og II 
forsøg, samt pilot og feasibility-projekter, der kan danne baggrund for design af større 
kliniske trials, og skabe data der styrker større fondsansøgninger. Støtten tænkes at supplere 
finansiering fra anden side, f.eks. fra hospital, region og eksterne fonde, og kan ikke 
forventes fuldstændig at dække studiets omkostninger. Der ydes ikke støtte til undersøgelser 
der er en del af normal diagnose og behandling af den pågældende sygdom - disse udgifter 
forventes afholdt af de kliniske afdelinger. 
 
Der kan maksimalt søges om 1 million kr. i en periode over 1 - 2 år. Kræftens Bekæmpelse 
bidrager ikke med overhead. Projektet må ikke være finansieret af lægemiddelindustrien 
eller den medikotekniske industri. 
 
Ansøgninger skal indeholde: 
• Studiesynopsis, inklusive power-analyse og beskrivelse af relevante endpoints 
• Information om tidsplan, herunder relevante tilladelser og planlagt studiestart 

 
Ansøgningen bliver bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet, gennemførlighed og den 
kliniske betydning. Det forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver 
publiceret i relevante videnskabelige og faglige tidsskrifter.  
 
Praktiske oplysninger  
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer og 
ansøgninger indsendes ved hjælp af Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgnings- og 
afrapporteringssystem. 
 
Bevillinger vil være underlagt Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og 
regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – 
se nedenstående. 
 
Vær opmærksom på at bevillinger er betinget af, at der kan fundraises tilstrækkelige, 
øremærkede midler til de højest prioriterede projekter blandt de indkomne ansøgninger.  
Fundraising til de højest prioriterede projekter påbegyndes efter den videnskabelige 
bedømmelse primo 2020, og de udvalgte ansøgere skal være indstillet på at stille sig til 



rådighed for Kræftens Bekæmpelse med henblik på udarbejdelse af materiale til 
markedsføring og fundraising af projektet, herunder bl.a. tekst-, billed- og videomateriale. 
 
Ansøgningsfrist  
13. december 2019 kl. 15.00. 
 
Ansøgningerne bedømmes af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU), og 
bedømmelsesprocessen forventes afsluttet ultimo januar 2020.  
 
Ansøgningsskema  
Elektronisk ansøgningsskema samt ’Information om støttemuligheder og formkrav (KBVU)’ 
finder du på vores hjemmeside www.cancer.dk/bevilling. Ansøgningen skal udformes i 
henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel vejledning som elektronisk skema.  
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Catrine Jakobsen på cja@cancer.dk  eller 35 25 72 67.  
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