
 

 

 
 

Opslag – Knæk Cancer 2020 
 

Kræftens Bekæmpelse uddeler op til 10 mio. kr. til et strategisk initiativ ’Kræftpatienter 
med psykiatriske diagnoser’ 
 
Mennesker med kroniske og alvorlige psykiske lidelser, som f.eks. skizofreni, lever i 
gennemsnit 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen. Samlet set udgør fysisk sygdom 
som f.eks. kræft, og risikofaktorer herfor, den vigtigste årsag til den øgede sygelighed og 
kortere levetid hos denne sårbare gruppe. 
  
Der er behov for konkrete interventioner, der kan nedbringe overdødeligheden for 
psykiatriske patienter, der får kræft, og samtidig sikre en håndholdt og tværfaglig indsats for 
denne sårbare gruppe. 
 
Større projekter, der kan implementeres bredt i sundhedsvæsenet med afprøvning af 
forpligtende netværkssamarbejde mellem sektorer og faginstanser, prioriteres. Projekter 
skal defineres inden for ét af følgende temaer: 

 

 Tidlig indsats og opfølgning 
Alt for ofte bliver psykiatriske patienter med fysiske symptomer som kræft overset af 
sundhedsvæsenet. Nogen er bange for ikke at blive taget seriøst, andre lægger slet 
ikke mærke til deres symptomer eller har svært ved at overskue at gøre noget ved 
dem. Der er behov for tiltag, der sikrer en tidlig indsats og opfølgning, så mennesker 
med psykiske lidelser ikke går rundt med uopdagede alvorlige sygdomme som kræft 
uden at få hjælp.  

 Behandlingskvalitet 
Studier har vist, at der er en markant overdødelighed blandt mennesker med svære 
psykiske lidelser, der blandt andet skyldes fysiske sygdomme som kræft. Men hvor 
mange mennesker med en alvorlig psykisk lidelse kommer i en kræftpakke? Hvad er 
deres compliance? Og hvordan oplever de den behandling, de modtager, når de 
rammes af kræft? Der er behov for at dokumentere, hvilken behandlingskvalitet 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser modtager, når de rammes af kræft. 

 Alternative samarbejdsmodeller 
Tilstedeværelsen af en kræftsygdom og en alvorlig psykisk lidelse komplicerer ofte 
patientens forløb og medfører mange kontakter, aftaler og indsatser i forskellige dele 
af sundhedsvæsenet. Undersøgelsen viser, at mennesker med samtidig psykisk og 
somatisk lidelse som kræft oplever manglende sammenhæng i behandlingsindsatsen. 
Der er behov for tiltag, der hjælper mennesker med alvorlige psykiske lidelser med at 
navigere i det spændingsfelt, der opstår mellem den somatiske (onkologiske) og 
psykiatriske/socialfaglige indsats.  

 
Bedømmelse 

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

 Projekter skal indeholde beskrivelse af perspektiverne af projektet samt plan for, 
hvordan resultaterne kan implementeres bredes muligt i sundhedsvæsenet til gavn 
for patienterne 

 Projekter skal evalueres, dokumenteres og formidles til relevante faglige miljøer og i 
offentligheden 



 

 

 
 

 Ansøgninger skal beskrive, hvordan patienter er blevet inddraget i projektets ud-
formning, og hvordan patienter vil blive inddraget i projektperioden 

 
Praktiske oplysninger  
Ansøgere opfylde kravene i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer.  
 
For en evt. bevilling gælder Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings- og 
regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – 
se nedenstående. 
 
En bevilling vil være betinget af, at der vil være tilstrækkelige Knæk Cancer 2020-midler til 
rådighed. Knæk Cancer 2020 indsamlingen gennemføres i uge 43. 
 
Faglige spørgsmål til opslaget kan rettes til Mette Vinter, mmvi@cancer.dk eller 3525 7430. 
 
Ansøgningsfrist 
18. juni 2020 kl. 15.00 
 
Underskriftssiden samt 1 eksemplar af ansøgningen skal sendes til Bevillingssektionen. 
 
Ansøgningsskema 
Elektronisk ansøgningsskema samt ’Information om støttemuligheder og formkrav (KBPF)’ 
finder du på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk/bevilling. Ansøgningen skal 
udformes i henhold til Kræftens Bekæmpelses 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. 
 
Kræftens Bekæmpelse 
Bevillingssektionen 
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