
 
Genopslag – Knæk Cancer  
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 8 millioner til indsatsen ’Behandlingsresultater set fra 
patienternes side – Patientrapporterede oplysninger ind i de kliniske databaser’ 
 
Kræftens Bekæmpelse ønsker at støtte projekter, der systematisk arbejder med implementering 
af PRO i klinisk praksis og opsamling af PRO-data i de kliniske databaser. Derfor er der afsat 8 
mio. kr., hvoraf der resterer 4,8 mio. kr. til at gennemføre originale ambitiøse projekter, som 
opfylder de konkrete krav som er nærmere beskrevet i den detaljerede projektbeskrivelse: 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/8081/1578389865/pro-projektbeskrivelse-
genopslag-2020.pdf.  
 
De multidisciplinære cancergrupper (DMCG) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med 
deres kliniske kvalitetsdatabase og RKKP. Samarbejdet motiveres ud fra et fælles ønske om at 
integrere PRO i de kliniske kræftmiljøer og understøtte national udrulning af eksisterende og 
validerede PRO-værktøjer, samt udvide den nationale kvalitetsmonitorering med PRO-
indikatorer. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af patienter i projekterne. Invitation sker 
gennem direkte henvendelse til formanden for de respektive DMCG’er, formændene for de 
kliniske kvalitetsdatabaser, direktøren for RKKP og formændene for kræftpatientforeningerne.  
 
DMCG’erne anmodes om at udarbejde en projektbeskrivelse, som opfylder kravene i vedlagte 
fulde projektbeskrivelse for puljen, og som indeholder beskrivelse af:  

 Formål med at implementere PRO i klinikken og i databasen, valg af 
implementeringsmetode og valg af PRO-værktøjer  

 Det/de trin i kræftforløbet som PRO skal understøtte  

 Den tiltænkte platform for dataopsamling  

 Mål for implementeringsprocessen og eventuel spredning til andre afdelinger  

 Organisering af implementeringsindsatsen, kompetencer og kapacitet til at gennemføre 
implementeringsindsatsen samt udviklingsperspektiv  

 Evalueringsplan  

 Tidsplan  
 
Ansøgningerne vurderes af et fagligt bedømmelsesudvalg med kompetencer inden for feltet, 
dvs. kompetencer ift. udarbejdelse og validering af PRO-værktøjer, anvendelse af PRO i kliniske 
arbejdsgange, metoder til implementering og organisatorisk forankring, evaluering af 
sundhedsinterventioner og patientinvolvering. 
 
Midlerne, som uddeles, kommer af Knæk Cancer 2019-indsamlingen.  
 
Praktiske oplysninger  
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer.  
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 områdechef Linda Aagaard 
Thomsen, 3525 7409 eller lath@cancer.dk.  
 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/8081/1578389865/pro-projektbeskrivelse-genopslag-2020.pdf
https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/8081/1578389865/pro-projektbeskrivelse-genopslag-2020.pdf


Ansøgningsfrist  
Mandag den 20. april 2020 kl. 15.00.  
 
Underskriftsside samt 1 eksemplar af ansøgningen skal sendes til Bevillingssektionen.  
 
Ansøgningsskema  
Elektronisk ansøgningsskema samt Information om støttemuligheder og formkrav (KPBF) 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.  
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan rettes til sekretær Anne Mette Bak på 
amb@cancer.dk eller 3525 7257. 

 
 

Kræftens Bekæmpelse     
Bevillingssektionen 
 
 


