
 

 

Opslag – Knæk Cancer 2021 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 11 mio. kr. til kræftformer 

med behov for særlige indsatser for at øge overlevelsen, her-

under sjældne kræftsygdomme 
 

Kræftoverlevelsen har taget et stort spring over de sidste 25 år for en lang række kræftsyg-

domme. Men ikke alle kræftpatienter har fået glæde af fremskridtet. Det gælder patienter, 

der rammes af kræftformer med kort overlevelse pga. sjældenhed og manglende evidens, 

men også patienter, der rammes af visse mere almindelige kræftformer, hvor behandlings-

mulighederne stadig ikke har bedret en kort overlevelse væsentligt.  

 

For nogle af de sjældne kræftsygdomme – dvs. kræftformer med lav prævalens – gælder 

det, at der i gruppen 

 er dårligere overlevelse 

 er svært at finde ekspertise og evidens 

 ofte kun findes få evidensbaserede behandlingsmuligheder 

 

Takket være den danske specialeplan er behandling af sjældne kræftsygdomme samlet på 

få klinikker, men der mangler stadig forskning inden for området, som spænder fra sympto-

mer og diagnose til behandling, senfølger og patientperspektiver.  

 

Opmærksomheden bør skærpes på flere områder med henblik på at forbedre prognosen for 

de patientgrupper, der rammes af kræftformer med kort overlevelse. Relevante indsatser 

for at øge overlevelsen, kan omfatte både målrettede indsatser over for borgere og almen 

praksis, med henblik på tidligere opsporing ved at mindske patient-, læge- og systeminterval 

og udvikling af nye diagnostiske metoder, nye behandlingsformer mv.  

 

Kræftens Bekæmpelse ønsker at gennemføre projekter, der øger overlevelsen for kræftfor-

mer med lav overlevelse, gennem støtte til forskning og udvikling, der skaber ny viden og 

udvikler nye diagnostiske metoder, nye behandlingsformer mv. inden for kræftformer, hvor 

overlevelsen er lav. Der er derfor afsat 11 millioner kroner hertil af midlerne fra Knæk Cancer 

2021. 

Krav til ansøgningen 

Ansøgere skal øverst i projektbeskrivelsen begrunde og angive dokumentation for, hvorfor 

der er behov for en særlig indsats ift. at øge overlevelsen for den givne kræftform. I bedøm-

melsen vil der særligt blive lagt vægt på, at det er en kræftform, for hvilken der er særligt 

dårlige vilkår, således at der er betydeligt behov for fremskridt.  

 



 

 

 

 

 

 

I bedømmelsen vil der blive set positivt på samarbejde mellem flere forskningsmiljøer, i det 

omfang at det er meningsfuldt. Forskningsprojekterne bør så vidt muligt sammenknyttes i 

ekspertnetværk i nationalt regi, men også i nordiske og internationale samarbejdsregi.  

 

Ansøgere skal anføre, hvordan resultater forventes implementeret og hvem, det skal ske i 

samarbejde med.  

Bedømmelse  

Ansøgningerne bedømmes af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Biologi & Kli-

nik (KBVU-BK). Bedømmelsesprocessen forventes afsluttet senest 15. september 2021. 

 

Ansøgningerne bliver bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og gennemførlighed. 

Det forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i rele-

vante 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 2021-midler til rådig-

hed. Knæk Cancer indsamlingen gennemføres i uge 43.  

 

For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og regnskabs-

betingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – se ne-

denstående.  

Ansøgningsfrist  

Fredag den 18. juni 2021 kl. 15.00 

 

Underskriftsside samt et eksemplar af ansøgningen skal sendes i en mail til .  

Ansøgningsskema  

Kræftens Bekæmpelse 

Bevillingssektionen 
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