
Opslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til forskning i strategier mod 
behandlingsresistens 
 
Behandlingsresistens er et af de største problemer i den moderne kræftbehandling og skyld i 
de fleste dødsfald blandt kræftpatienter. Behandlingsresistens opstår enten på grund af 
eksisterende modstandskræft mod behandlingen eller ved udvikling af modstandskraft 
under en behandling, fordi kræftcellerne har evne til at tilpasse sig. Resistensudvikling er et 
generelt fænomen, der kan ses ved alle typer af behandlinger, såsom kemoterapi, biologiske 
behandlinger samt immunterapi og ved stråleterapi. En del resistensmekanismer er 
afdækket, men mange er fortsat helt eller delvis uafklarede. Der er således et stort behov for 
en øget forskningsindsats i, hvilke mekanismer der fører til resistensudvikling ved behandling 
af kræft, og ikke mindst er der behov for forskning i, hvilke behandlingsmæssige strategier 
der kan anvendes for at overkomme behandlingsresistens. 
 
Kræftens Bekæmpelse udbyder derfor 10 mio. kr. til forskningsprojekter, der kan bidrage til: 

 Udvikling af behandlinger, der kan bruges ved primær eller sekundær resistens over 
for eksisterende behandling  

 Udvikling af diagnostik med henblik på at forudsige sensitivitet/resistens mod en 
behandling før behandlingens start 

 Biomarkører til brug for at følge virkningen af behandlingen og for hurtigt at 
diagnosticere begyndende resistens. 

 
Der kan maksimalt søges om 2 millioner kr. i alt for en periode over 1 - 3 år. Kræftens 
Bekæmpelse bidrager ikke med overhead. 
  
Ansøgninger skal indeholde en beskrivelse af, hvilke kliniske perspektiver der er forbundet 
med projektet, og hvordan projektresultater kan implementeres bredt/systematisk til gavn 
for patienten i klinikken. 
 
Ansøgningen bliver blandt andet bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet, potentiel 
impact og gennemførlighed – se mere herom i KBVU’s ansøgningsvejledning. 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 indsam-
lingen 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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