
 

 

Opslag – Knæk Cancer 2021 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 mio. kr. til Investigator-ini-

tierede kliniske interventionsstudier 

Danske kræftpatienter bør have adgang til de nyeste fremskridt inden for kræftbehandling 

og udvikling af hele kræftforløbet. Der er derfor behov for styrket fokus på patienters mu-

ligheder for deltagelse i kliniske studier.  

 

Kliniske studier er et vigtigt led i at udvikle og forbedre kræftbehandlingen og det samlede 

kræftforløb. Den bedste og hurtigste måde at sikre danske patienter dette på, er at lave kli-

niske studier her i Danmark. Formålet er at give patienterne tidligst mulig adgang til den in-

novation, som finder sted på kræftområdet. Denne type forskning afprøver for eksempel: 

 

interventioner i forhold til eksempelvis diagnostik, behandling (inklusive kirurgi, medicinsk 

behandling og stråleterapi), opfølgning og patientstøtte (rehabilitering, psykologisk støtte og 

palliation) 

nye behandlingskoncepter og kendte lægemidler på nye indikationer  

 

Der afsættes op til 10 mio. kr. til støtte til sundhedsfaglige investigator-initierede studier i 

bred forstand, så danske kræftforskere og klinikere kan gennemføre ikke-kommercielle klini-

ske studier, som vil udvikle nye undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsmetoder samt 

forbedre eksisterende tilbud og muligheder. Det kunne eksempelvis være sammenligning 

eller opfølgning på ny diagnostik eller behandling i forhold til overlevelse eller komplikatio-

ner. 

 

Studier må planlægges med inddragelse af patienter og eventuelt pårørende, hvor det er 

relevant. 

 

Bevilling gives til hel eller delvis dækning af direkte forskningsrelaterede udgifter, men ikke 

til forberedelser af studier, og ej heller industrisponsorerede studier. Det er et krav for bevil-

ling, at studiet skal inkludere patienter, der får adgang til nye muligheder til diagnostik, be-

handling, rehabilitering, opfølgning eller støtte. 

 

Bedømmelse  

Ansøgningerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af fem medlemmer fra 

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Biologi & Klinik (KBVU-BK) og tre medlem-

mer fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Menneske & Samfund (KBVU-MS) 

og to patientrepræsentanter. Bedømmelsesprocessen forventes afsluttet senest 15. sep-

tember 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 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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