
Opslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til Ny medicin – indsamling af erfaringer fra 
klinisk praksis. 
 
Ny kræftmedicin tages i brug på baggrund af videnskabelige undersøgelser på udvalgte 
patientgrupper. Når medicinen anvendes i almindelig daglig praksis, kan erfaringen med 
medicinen være anderledes. Medicinen anvendes ofte til en bredere patientgruppe end i det 
kliniske forsøg – for eksempel ved at patienter har flere samtidige sygdomme end tilladt i 
forsøget. Patienterne kan også i daglig klinisk praksis have andre bivirkninger end undersøgt i 
de forsøg, der ligger til grund for godkendelsen af lægemidlet. Det vil sige, at når medicinen 
godkendes og tages i brug, kan der være begrænset viden om, hvem medicinen i en bredere 
forstand gavner eller ikke gavner. Dette gælder i særlig grad ny biologisk og 
immunterapeutisk behandling. 
 
Kræftens Bekæmpelse ønsker en mere systematisk opsamling af erfaringerne med 
kræftmedicin – så både patienter og læger har et bedre beslutningsgrundlag. Der er behov 
for at indsamle både patienternes og lægernes erfaring med ny medicin samt kortlægge, 
hvordan kræftmedicin udbredes og anvendes i forskellige behandlingslinjer/kombinationer 
for forskellige patientgrupper og molekylærbiologiske profiler. Herunder er der også behov 
for at udforske nye metoder til at evaluere effekter og bivirkninger af ny medicin under 
ibrugtagning, f.eks. ved at bruge patientrapporterede oplysninger. 
 
Derfor er der afsat 10 mio. kr., hvoraf der resterer 1,4 mio. kr. af Knæk Cancer 2018-
midlerne til indsamling af erfaringer fra klinisk praksis. 
 
Indeværende pulje kan ikke søges til selve udgiften til medicinen. Det er derfor en 
forudsætning at medicinudgiften dækkes inden for regionens/sygehusets almindelige 
medicinbudget. For ny og dyr medicin er det derfor en forudsætning for at søge denne pulje, 
at kræftmedicinen er godkendt som standardbehandling af Medicinrådet enten alene eller i 
kombination med andre medikamenter – bevis herfor skal vedlægges som bilag i 
ansøgningens trin 4. 
 
Puljen kan søges af faglige grupper – for eksempel DMCG'ere, videnskabelige selskaber, 
forskergrupper m.v. – som kan udarbejde en ansøgning om støtte til puljen, med henblik på 
at fremskaffe yderligere data vedrørende effekt og bivirkninger, når medicinen gives til en 
mindre selekteret og dermed bredere population af patienter, eller gives i større skala end 
de forsøgsbehandlinger, der dannede grundlag for godkendelse af medicinen.  
 
Ud over området 'ny medicin' kan der også udarbejdes ansøgninger til denne pulje, med 
henblik på at fremskaffe yderligere data vedrørende opsamling af erfaring fra klinisk praksis 
med anvendelse af kræftmedicin (eksisterende og nye indikationer). 
 
Ansøgninger der ønsker at efterprøve diagnostik og diagnostiske procedurer med henblik på 
at optimere den patientpopulation, der modtager medicinen er også velkomne. 
 
 



Krav til ansøgningen 
Ansøgningen skal igennem en faglig bedømmelse. Denne bedømmelse omhandler alene de 
faglige krav til undersøgelsesset-uppet og ikke selve den medicinske behandling, da denne 
kompetence udelukkende ligger hos Medicinrådet. 
 
Det faglige bedømmelsesudvalg vil vurdere ansøgningerne på følgende parametre: 

 Faglig motivation: Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af, hvorfor det er særligt 
relevant at fremskaffe yderligere data vedrørende effekt og bivirkninger, når 
medicinen gives til en bredere population af patienter. Som en del af denne beskrivelse 
skal patient-populationens størrelse og særlige kendetegn og kompleksitet indgå. 
Databaserne skal være nationalt dækkende, og ansøgningen bedes beskrive, hvordan 
dette opnås 

 Forsøgets design: Den supplerende undersøgelse af lægemidlet bør som et minimum 
indeholde følgende parametre: 

 Patientens sygdomsstadie, behandling, funktionsstatus og generelle tilstand på 
det tidspunkt, hvor lægemiddelbehandlingen startede 

 Behandlingens intention: Kurativ, palliativ, adjuverende etc. - henviser til 
formålet med initieret behandling ved behandlingens begyndelse 

 Bivirkninger og senfølger – inkl. PRO 

 Årsager til behandlingens afslutning (fx - ifølge planen, - toksicitet, - fremskridt, 
- transformation, - anden grund) 

 Sygdomskontrol, progression, recidiv 

 Overlevelse 

 Molekylær profil 
 
Krav til dataindsamling og publicering af resultater 
Dataindsamlingen skal til en hver tid opfylde gældende krav til datasikkerhed. Ansøger 
opfordres som et led i ansøgningsprocessen til at kontakte RKKPs Videnscenter v/ledelsen, da 
der kan søges om støtte til databaseoprettelse og der stilles krav om at databasen skal være 
nationalt dækkende. RKKP har systemer, som gør det muligt for ansøger at indsamle de 
relevante data indenfor rammerne af de kliniske kvalitetsdatabaser. Vurderes det efter dialog 
mellem ansøger og RKKPs Videnscenter, at projektet ikke kan gennemføres indenfor 
rammerne af de kliniske kvalitetsdatabaser, kan ansøger i stedet oprette databasen som en 
lokal database (fx Red Cap eller OPEN). Det er bevillingshavers ansvar at de relevante 
tilladelser og godkendelser indhentes inden projektstart. 
 
Databaserne skal være nationalt dækkende, og ansøgningen bedes beskrive, hvordan dette 
opnås. Data skal forskningsmæssigt bearbejdes og resultater efterfølgende publiceres. Vær i 
den forbindelse opmærksom på de krav og betingelser, der er forbundet med Kræftens 
Bekæmpelses Open Access politik. 
 
Der kan ansøges om minimum 300.000 kr. pr år, samlet maksimum 1,4 millioner kr. over 3 år 
til databaseoprettelse og frikøb/løn til dataindsamling og analyse. 
 
Ansøgningsfrist  
Mandag den 4. maj 2020 klokken 15.00 
 



Et eksemplar af ansøgningen skal sendes til Bevillingssektionen sammen med 
underskriftsiden. 
 
Styregruppen for DCCC fungerer som tildelingsudvalg for denne pulje. Ansøgningerne 
underlægges inden da en fagligbedømmelse af en gruppe under fagligt udvalg for DCCC.  
 
For en eventuel bevilling gælder Kræftens Bekæmpelses bevillings- og regnskabsbetingelser, 
som kan ses på vores hjemmeside – se nedenstående. 
 
Bevillinger kommer af Knæk Cancer 2018-indsamlingen, som blev gennemført i oktober. 
 
Eventuelle faglige spørgsmål kan rettes til DCCCs sekretariatschef Louise Øhlenschlæger 
Livijn på louise.dccc@rm.dk eller 4014 1849. 
 
Ansøgningsskema  
Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVU’s ansøgningsregler, der er angivet i såvel 
vejledning som elektronisk skema. Herunder også habilitetskravene, der betyder at ansøgere, 
som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra 
virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang 
omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især 
tobak, ikke kan opnå støtte.  
 
Elektronisk ansøgningsskema samt ’Information om støttemuligheder og formkrav (KBVU)’ 
finder du på vores hjemmeside www.cancer.dk/bevilling.  
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskemaet kan rettes til Anne Mette Bak på 
amb@cancer.dk eller 3525 7257  
 
Kræftens Bekæmpelse     
Bevillingssektionen 
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