
Opslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 5 millioner til forskning i HPV-relateret kræft 
 
Danmark startede HPV-vaccination af piger i 2009 og i 2019 af drenge. Målet kan på sigt 
være at opnå en total populationsimmunisering af den danske befolkning i forhold til HPV-
infektion. 
 
HPV-vaccination var oprindelig begrundet i forebyggelse af livmoderhalskræft. Men HPV-
infektion kan også forårsage kræft i skeden, kræft i kvinders ydre kønsorganer, anal kræft og 
formentlig endnu flere kræftsygdomme som; mundsvælgkræft, peniskræft, spiserørskræft, 
lungekræft og hudkræft. Der er ikke et sikkert kendskab til omfanget af øvrige HPV-
relaterede sygdomme i den danske befolkning. I teorien må man forvente, at der ved alle 
lokalisationer af pladecelleepitel karcinomer findes en større eller mindre mængde, som er 
HPV-relateret.  
 
Viden om disse HPV-relaterede kræft-subtyper er begrænset hvad angår omfanget, 
epidemiologien, HPV-subtyper (og deres relation til vaccinen), prognostiske forskelle, 
prædiktive implikationer. Eksisterende viden er baseret på mindre patient kohorter fra andre 
lande eller tidsperioder. Man kender således ikke det fulde omfang af HPV-forårsagede 
kræftsygdomme i Danmark, ligesom en række forhold om disse kræftsygdommes 
grundlæggende natur er uafklarede. Vigtigt er det eksempelvis at afdække om 
kræftsygdommene udvikler sig forskelligt og responderer forskelligt på behandling afhængig 
af, om de er HPV-relaterede eller ej. 
 
Den danske struktur med DCCC, de nationale DMCG'er med deres tilhørende kliniske 
kvalitetsdatabaser og nationale behandlingsretningslinjer kombineret med Danmarks 
mangeårige registrering af persondata af høj kvalitet i landsdækkende registre, danner et 
unikt forskningsgrundlag.  
 
Danske data giver mulighed for at undersøge HPV-relateret kræft bredt set på nationalt plan 
omfattende hele befolkning. For at opnå viden om det fulde omfang af resultatet af den 
indsats, der sker som følge af HPV-vaccinationsprogrammet, vil forskning, som beskriver 
grundlæggende aspekter om HPV-relateret kræft nu og når vaccinationsprogrammet er fuldt 
implementeret, være værdifuld for fremtidig indsats på flere områder i forhold til HPV-
relateret kræft. 
 
Der er således stort behov for mere viden om HPV-relateret kræft og de problemstillinger, 
der bredt set knytter sig hertil. Der afsættes derfor 5 mio. kr. til forsknings- og 
udviklingsprojekter indenfor HPV-relateret kræft, der kan bidrage til:  

 at opnå ny viden om de kræftformer som skyldes HPV; deres udbredelse, diagnostik 
og omfang.  

 at tilrettelægge kræftbehandlingen mere målrettet med det formål at forbedre 
kræftoverlevelse og opnå et bedre liv efter kræft.  

 at dokumentere kræftsygdomme/kræfttilfælde som kan forebygges gennem HPV-
vaccination. 

 at belyse demografiske og socioøkonomiske faktorer. 
 
Ansøgninger, der omfatter samarbejde mellem flere forskningsmiljøer, vil blive foretrukket. 
 



Der kan maksimalt søges om 2 millioner kr. i alt for en periode op til 3 år.  Kræftens 
Bekæmpelse bidrager ikke med overhead. 
  
Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af: 

 hvilke kliniske perspektiver der er forbundet med projektet, og hvordan 
projektresultater kan implementeres bredt/systematisk til gavn for patienten i 
klinikken 

 En nærmere beskrivelse af, om der er patientinvolvering og hvordan patienterne 
involveres. Hvis brugerinddragelse ikke er mulig eller hensigtsmæssigt, skal dette 
udtrykkelig begrundes i forskningsplanen 

 
Ansøgningen bliver blandt andet bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og 
gennemførlighed – se mere herom i KBVU’s ansøgningsvejledning.  Det forventes, at 
resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i relevante 
videnskabelige og faglige tidsskrifter. 
  
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer.  
  
Bevillinger er betinget af tilstrækkelige Knæk Cancer 2020-midler. Knæk Cancer 
indsamlingen gennemføres i uge 43. 
 
For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og 
regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger– se link til vores hjemmeside nedenfor. 
 
Ansøgningsfrist  
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 15.00. 
 
Ansøgningerne bedømmes af et videnskabeligt udvalg bestående af fire medlemmer af Kræftens 
Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU), et medlem af Forebyggelsesudvalget og to 
patientrepræsentanter. 
 
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 Anne Mette Bak på amb@cancer.dk eller 3525 7257.  
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