
 

 

Opslag – Knæk Cancer 2021 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 5,8 mio. kr. til Behandling i og 

tættere på eget hjem 

Aktiviteten i sundhedsvæsnet er gennem en årrække steget, og det har øget kravet om 

sammenhæng på tværs af sektorerne. Der er kommet flere, men kortere hospitalsindlæggel-

ser samtidig med, at behandling i stigende grad sker ambulant. Det har betydet, at flere ind-

satser på kræftområdet flyttes fra sygehus til eget hjem, ofte med involvering af primær-

sektoren.  

 

Omfanget af egentlige behandlingsopgaver uden for hospitalet (f.eks. kemoterapi, intrave-

nøs behandling og ernæring samt palliative indsatser) er steget i forbindelse med, at kom-

munernes akutteam-ordning blev etableret i 2019. Samtidigt har de onkologiske og hæma-

tologiske afdelinger igangsat en række initiativer med henblik på, at patienter kan være 

hjemme under behandlingen (f.eks. ’hjemmekemo’). Også kompleks palliativ behandling kan 

foregå i eget hjem.  

 

Behandling i (eller tættere på) eget hjem indebærer fordele for kræftpatienter og deres på-

rørende, men det kan også give udfordringer og udløse bekymring, når den vante tryghed 

og ramme fra en institution mangler. Desuden forudsætter behandling i hjemmet, at patien-

ter og pårørende løfter opgaver knyttet til behandling. Denne bevægelse i sundhedsvæsnet 

bygger på, at hjemmet er en tilgængelig ramme for behandling, hvilket for visse grupper 

kræftpatienter, som eksempelvis lever alene eller er ældre, kan bære særlige udfordringer. 

Samtidigt kan behandling i hjemmet påvirke patientens og de pårørendes relationer samt 

medføre ændringer i hverdagslivet mere bredt set. 

 

Derfor ønsker Kræftens Bekæmpelse mere viden om konsekvenserne på området. Der er så-

ledes behov for indsigt i betydningen af de nære støtte-, pleje- og behandlingsmæssige ind-

satser og palliation, og behov for mere viden om positive og negative konsekvenser af be-

handling i eget hjem, herunder i relation til patientens og de pårørendes hverdagsliv. 

 

Der afsættes derfor op til 5,8 mio. kr. til videnskabelige studier omhandlende kræftbehand-

ling i (og tættere på) eget hjem, for f.eks. at kortlægge udvikling og brug, vurdere fordele og 

ulemper, fastlægge behandlingsansvar og udpege de nødvendige faglige kompetencer. 

Endvidere efterspørges eksplorativ forskning, der skaber ny viden om patienter og pårøren-

des behov, præferencer, erfaringer og konsekvenser når behandlinger flyttes ud i private 

hjem. Sådanne studier kan være med til at sikre kræftpatienter høj kvalitet, og oplevelse af 

tryghed og medindflydelse i deres forløb, også når behandlingen foregår uden for hospita-

let.   

 

Foruden kvalitet, relevans og kliniske perspektiver lægges der vægt på, at ansøgerne beskri-

ver, hvordan man vil sikre, at relevante fagmiljøer inden for kræftbehandling, og eventuelt 

patientorganisationer, inddrages i projektet, så erfaringerne hurtigst muligt kommer patien-

ter, pårørende og involverede faglige kræftmiljøer til gavn.  



 

 

 

 

 

 

Bedømmelse  

Ansøgningerne bedømmes af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Menneske & 

Samfund (KBVU-MS). Bedømmelsesprocessen forventes afsluttet senest ultimo september 

2022. 

 

Ansøgningerne bliver bl.a. bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og gennemførlig-

hed. Det forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i 

relevante videnskabelige og faglige tidsskrifter. 

Praktiske oplysninger  

Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer. 

 

For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og regnskabs-

betingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – se ne-

denstående.  

 

Midlerne kommer af Knæk Cancer 2021-indsamlingen.  

Ansøgningsfrist  

Fredag den 22. juni 2022 kl. 15.00 

 

Når ansøgningen er sendt i vores system, skal den signeres og sendes pr. e-mail til 

  

Ansøgningsskema og vejledning  

 

mailto:forskningsbevilling@cancer.dk
mailto:forskningsbevilling@cancer.dk
http://www.cancer.dk/kc-midler
mailto:amb@cancer.dk

