
 

 

Opslag – Knæk Cancer 2021 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 5 mio. kr. til forsknings- og 

udviklingsprojekter som kan øge viden om overvægt, kræft 

og ulighed  
 

Overvægt er ulighedsskabende og en hyppigt medvirkende årsag til flere kræftformer. Risi-

koen for kræft stiger ved overvægt og overvægtige kræftpatienter har generelt dårligere 

prognose, med mere komplicerede behandlingsforløb og længere rekonvalescens.   

 

Overvægt er generelt et stort samfundsmæssigt sundhedsproblem, der har en væsentlig so-

cial gradient. Det vil sige, at overvægt findes hyppigere blandt mennesker med blandt andet 

kort uddannelse, og lav indtægt.  

 

Der afsættes derfor op til 5 mio. kr. til gennemførelse af forsknings- og udviklingsprojekter, 

som kan øge viden om mekanismerne bag og prognosen ved overvægtsrelateret kræft, eller 

som kan afdække evidensen for og betydningen af overvægt og ønsket vægttab under 

kræftbehandling. 

Bedømmelse  

Ansøgningerne bedømmes af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Biologi &  

Klinik (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 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 amb@cancer.dk 

mailto:amb@cancer.dk


 

 

 

 

 

 

Ansøgningsskema  

Elektronisk ansøgningsskema samt ’ finder du på vores 

hjemmeside www.cancer.dk/kc-midler. Ansøgningen skal udformes i henhold til ’Støttemu-

ligheder og vejledning’ og det elektronisk skema.  

 

Spørgsmål vedr. ansøgningsskemaet kan rettes til Anne Mette Bak på amb@cancer.dk 

eller 3525 7257. 

 

Kræftens Bekæmpelse 

Bevillingssektionen 

 

 

 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/2/8312/1609779734/stoettemuligheder_og_vejledning_dk.pdf
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