
 
 

Opslag – Knæk Cancer 2020 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 mio. kr. til tværfaglig forskning og udvikling i rehabilitering, 
tidlig palliativ indsats og pleje i forbindelse med kræft 
 
Kræftens Bekæmpelse udbyder 10 mio. kr. til forskning og udvikling i at samtænke viden og 
kompetencer fra rehabilitering, palliation og pleje i en tværfaglig indsats til gavn for 
kræftpatienter. Dette forudsætter et tæt samarbejde mellem hospitalsafdelinger, kommuner og 
de specialiserede enheder for at sikre et fælles fokus på rehabilitering og lindring tidligere i 
kræftforløbet og til gavn for mange flere kræftpatienter.  
 
Vidensgrundlaget for rehabilitering, tidlig palliativ indsats og pleje bør udvikles, systematiseres, 
dokumenteres og udbredes. Derfor indkaldes forslag til forsknings- og udviklingsprojekter, der kan 
udvikle viden og afprøve metoder til at sikre den bedst mulige tværfaglige indsats i rehabilitering, 
tidlig palliativ indsats og pleje af kræftpatienter med fokus på kræftpatienters behov. Indsatsen 
skal være tværfaglig og kan omfatte en række forskellige lindrende, rehabiliterende og 
sundhedsfremmende indsatser med fokus på kræftpatienters samlede situation og behov.  
 
I bedømmelsen lægges vægt på, at: 

 Projektet er tværfaglige og også gerne tværsektorielle og tager udgangspunkt i 
sygeplejefaglige, terapeutiske, sundhedsfaglige eller andre fagligheder 

 Projektet har fokus på at udvikle, afprøve eller afdække metoder til at sammentænke 
rehabilitering, palliative indsatser og pleje, og interventionsprojekter, der kan 
dokumentere effekten af indsatser 

 Projektet bygger på metoder, som er generalisérbare og kan implementeres bredt 

 Projektet evalueres, dokumenteres og formidles til relevante faglige miljøer og i 
offentligheden 

 Ansøgningen beskriver, hvordan patienter og pårørende bliver inddraget i projektets 
udformning, og hvordan patienter og pårørende vil blive inddraget i projektperioden. Hvis 
brugerinddragelse ikke er mulig eller hensigtsmæssigt, skal dette udtrykkelig begrundes i 
forskningsplanen. 

 
Bedømmelse  
Ansøgningen bliver bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og gennemførlighed. Det 
forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i relevante 
videnskabelige og/eller faglige tidsskrifter.  
 
Praktiske oplysninger  
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer. 
 
En bevilling vil være betinget af, at der er tilstrækkelige Knæk Cancer 2020-midler til rådighed. 
Knæk Cancer indsamlingen gennemføres i uge 43.  
 
For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og 
regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – se 
nedenstående.  
 



 
 

Faglige spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan rettes til Marlène Elisabeth Spielmann 
marspi@cancer.dk eller 3525 7985.  
 
Ansøgningsfrist  
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 15.00 
 
Underskriftsside samt et eksemplar af ansøgningen skal sendes til Bevillingssektionen.  
 
Ansøgningsskema  
Elektronisk ansøgningsskema samt Information om støttemuligheder og formkrav (KBPF) finder du 
på vores hjemmeside www.cancer.dk/bevilling. Ansøgningen skal udformes i henhold til KBPF’s 
ansøgningsregler der er angivet i såvel vejledning som elektronisk skema  
 
Spørgsmål vedr. ansøgningsskemaet kan rettes til Anne Mette Bak på amb@cancer.dk eller 3525 
7257. 
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