
Opslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til forskning i Sjældne kræftsygdomme 
 
Mange sjældne kræftsygdomme karakteriseres ved, at de har dårlig prognose, at det er 
svært at finde ekspertise og evidens, og at der ofte kun findes få behandlingsmuligheder. Der 
er dårligere overlevelse for mange af de sjældne kræfttyper, end for de hyppige 
kræftformer. 
 
Sjælden kræft defineres af ESMO - Det Europæiske Selskab for Medicinsk Onkologi som en 
kræfttype, der rammer mindre end seks ud af 100.000 personer på europæisk plan om året.  
Kræfttilfældene er sjældne, og der findes mange forskellige kategorier. Der er store 
videnshuller inden for diagnose, behandling og opfølgning. Takket være den danske 
specialeplan er behandling af sjælden cancer samlet på få klinikker, men der mangler i høj 
grad forskning inden for området, som spænder fra symptomer og diagnose til behandling, 
senfølger og patientperspektiver.  
 
I Danmark er der mulighed for patientnær forskning i sjældne kræftformer på grund af vores 
unikke databaser og registerforskningsmuligheder.  
 
Der afsættes derfor 10 mio. kr. til forskningsprojekter, der kan beskrive særlige indsatser for 
at sikre forskning i sjældne kræftformer. 
 
Eksempler på sjældne kræftsygdomme er flere former for hæmatologisk kræft og lymfe-
kirtelkræft, hjernetumorer, sarkomer, vulva- og vagina kræft, peniskæft, analkræft, 
skjoldbruskkirtelkræft, mesoteliom, kræft i galdeblære og galdeveje, tyndtarmskræft og 
øjentumorer. 
 
Forskningsprojekter inden for sjældne kræftformer bør så vidt muligt sammenknyttes i 
ekspertnetværk i nationalt regi, men også i nordiske og internationale samarbejdsregi. 
 
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. 
 
Ansøgningen skal indeholde:  

 En redegørelse for hvordan projektet bidrager til ny viden inden for bekæmpelse af 
sjældne kræftformer 

 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 

 En oversigt over hidtidige forskningsresultater (max. 2 sider), som vedhæftes i trin 4 

 Erklæringer fra samarbejdspartnere (Trin 2) 

 Udtalelse fra værtsinstitutionen med garanti for rådighed over fornødne faciliteter og 
ressourcer/medfinansiering (herunder lønforhold) som vedhæftes i trin 4 

 En beskrivelse af, hvilke kliniske perspektiver der er forbundet med projektet, og 
hvordan projektresultater kan implementeres bredt/systematisk til gavn for patienten i 
klinikken. 

  



 
I bedømmelsen lægges vægt på, at: 

 ansøgningen indeholder en beskrivelse af, hvilke teoretiske og/eller kliniske perspektiver, 
der ligger til grund for projektet 

 projektet er et samarbejde mellem ekspertnetværk 

 projektet er originalt, af høj kvalitet og gennemførligt – se mere herom i KBVUs 
ansøgningsvejledning. 

 projektet peger på konkrete forhold (fx løsninger, implikationer, videnshuller) til gavn for 
patienterne  

 der er patientinvolvering og hvordan patienterne tænkes involveret 

 projektet bygger på metoder, som er generaliserbare og kan implementeres bredt i 
sundhedsvæsnet eller gøre generel gavn for patienterne 

 at projektforslaget ligger inden for temaet for dette strategiske forsknings- og udviklings-
initiativ: ’ forskning i Sjældne kræftsygdomme’. 

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