
 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 3 mio. kr. til at udvikle anbe-

falinger og interventioner i forbindelse med kræftformer 

med behov for særlige indsatser  

Kræftoverlevelsen har taget et stort spring over de sidste 25 år for en lang række kræftsyg-

domme. Men ikke alle kræftpatienter har fået glæde af fremskridtet. Det gælder blandt pa-

tienter, der er ramt af sjældne kræftformer, men det gælder også en række mere udbredte 

kræftformer, hvor overlevelsen er lav.  

 

For en række almindeligt forekommende kræftformer er færre end hver fjerde patient i live 

fem år efter diagnosen. Dette gælder blandt andet for patienter med kræft i bugspytkirtel, 

lunge, mave, spiserør, æggestok, lever og hjerne. Ofte ligger overlevelsen for disse 

lavere i Danmark end i de lande, vi typisk sammenligner os med. Den forskel skal æn-

dres, og der er potentiale for forbedring af overlevelsen for disse kræftformer i Danmark.  

 

For de sjældne kræftsygdomme gælder det, at der generelt i gruppen 

 er dårligere overlevelse 

 er svært at finde ekspertise og evidens 

 ofte kun findes få behandlingsmuligheder 

 

Takket være den danske specialeplan er behandling af sjældne kræftsygdomme samlet på 

få klinikker, men der mangler stadig forskning inden for området, som spænder fra sympto-

mer og diagnose til behandling, senfølger og patientperspektiver.  

 

Fælles for både de sjældne kræftformer og de mere udbredte kræftformer med lav overle-

velse er, at de ofte opstår med få eller forholdsvis  symptomer, og at de derfor 

ofte diagnosticeres sent. Opmærksomheden bør endvidere skærpes på flere områder med 

henblik på at mindske uligheden i overlevelse og forbedre prognosen for de patientgrupper, 

der rammes af disse kræftformer.  

 

Relevante indsatser for at øge overlevelsen kan derfor omfatte både målrettede indsatser 

over for borgere og almen praksis med henblik på tidligere opsporing ved at mindske pati-

ent-, læge- og systeminterval og udvikling af nye diagnostiske metoder, nye behandlings-

former mv.  

 

Kræftens Bekæmpelse ønsker at skabe mulighed for patientnær forskning i sjældne kræft-

former.  

 

Kræftens Bekæmpelse ønsker at uddele op til 3 mio. kr. til 1-3 projekter til gennemførelse af 

projekter, der øger overlevelsen for kræftformer med lav overlevelse, gennem støtte til:  



 

 

 

 

 

 

 

Ansøgere skal anføre, hvordan anbefalingerne kan implementeres og 

hvem, det kan ske i samarbejde med. 

Bedømmelse  

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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