
Opslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til forskning i Tidlig diagnose 
 
Jo tidligere i sygdomsforløbet en kræftsygdom behandles, jo bedre er sandsynligheden for, 
at behandlingen lykkes. Dette skal ske på en effektiv måde med så få unødvendige 
henvendelser til egen læge og med så få unødvendige undersøgelser og behandlinger som 
muligt. 
 
Der afsættes derfor 10 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter, der kan beskrive: 

 effektive måder til, at få borgere til at henvende sig relevant og tidligt til egen læge  

 effektive undersøgelsesmetoder, der kan tages i brug hos egen læge 

 mere effektive metoder, der kan forbedre den diagnostiske proces på hospitalerne. 
 
Ansøgninger, der omfatter samarbejde mellem flere forskningsmiljøer, vil blive foretrukket. 
 
Der kan maksimalt søges om 2 millioner kr. i alt for en periode over 1 - 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 Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU). 
Bedømmelsesprocessen forventes afsluttet senest 15. september 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.  

http://www.cancer.dk/bevilling


 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Mette Bak på amb@cancer.dk eller 3525 7257.  
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