Kræftens Bekæmpelse uddeler 1,5 mio. kr. til forskning i
frivillige indsatsers betydning for mennesker med kræft
Kræftens Bekæmpelse uddeler 1,5 million kr. til et eller flere forskningsinitiativer, der kan belyse effekterne af de frivillige indsatser, som er målrettet mennesker, der har kræft tæt inde
på livet.
I Kræftens Bekæmpelse gør mere end 46.000 frivillige årligt en indsats for kræftsagen inden
for rammerne af Kræftens Bekæmpelse. En stor del af disse frivillige indsatser er målrettet
mennesker med kræft tæt inde på livet. Der mangler dog viden om, hvilken konkret forskel
indsatserne gør.
Forskningsinitiativerne skal overordnet set undersøge frivilligt engagement og frivillige indsatser i Kræftens Bekæmpelse og disses effekter for mennesker, der har kræft tæt inde på
livet. Herunder hvad frivillige indsatser kan betyde for at reducere social ulighed og ensomhed, og for at fremme livskvalitet og lokale fællesskaber.
Forskningsinitiativerne kan eksempelvis være undersøgelser af følgende spørgsmål:
 Hvad betyder frivilligt engagement for patienter og pårørendes livskvalitet?
 Hvordan kan mobilisering af nye målgrupper af frivillige bidrage til de eksisterende lokale fællesskaber om kampen mod kræft?
 På hvilke områder kan frivillig-indsatsen med fordel udvikles med henblik på at mindske ulighed i kræftbehandlingen?
 Hvordan kan frivillige indsatser bedst udvikles med henblik på at undgå, at patienter
og pårørende oplever at stå alene?
Spørgsmålene skal udvikles og undersøges i en forskningsmæssig ramme. Forskningen kan
tage afsæt i en række forskellige og gerne tværfaglige projekter, der for eksempel tager form
af aktionsforskning, følgeforskning eller kvantitative og kvalitative analyser – og gerne inddrage teorier omkring frivillighed. Det primære fokus skal dog være, at forskningen tager afsæt i praksis og har fokus på spørgsmål, som udspringer af praksis.
Der kan maksimalt søges om 1,5 millioner kr. i alt for en periode op til 2 år. Kræftens Bekæmpelse bidrager ikke med overhead.
Ansøgningen bliver blandt andet bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og gennemførlighed – se mere herom i ansøgningsvejledningen. Herudover vil der i bedømmelsen af ansøgninger blive lagt vægt på følgende:
 Forskningsspørgsmålene skal være relevante for det overordnede formål og tage afsæt i relevante problemstillinger − med fokus på at bygge bro mellem hverdagens frivillighed og forskning







Dén læring og viden, som opnås gennem forskningen, skal kunne anvendes i frivillige
indsatser til gavn for patienter og pårørende
Bredden i de frivillige indsatser, som undersøges, f.eks. at forskningen undersøger flere
frivillige indsatser eller tværgående samarbejder både i Kræftens Bekæmpelse eller
med andre aktører
Ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø, herunder relevante samarbejdspartnere
Ansøgningens budget (set i forhold til ovenstående)

Det forventes, at resultaterne fra det projekt eller projekter, der modtager bevilling, bliver
publiceret i relevante videnskabelige og faglige tidsskrifter.
Bedømmelse
Ansøgningerne bedømmes af et bedømmelsesudvalg bestående af tre medlemmer af Kræftens Bekæmpelses Udvalg for det Frivillige Arbejde samt to medlemmer af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg - Menneske og Samfund (KBVU-MS)
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 regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – se nedenstående.
Ansøgningsfrist
Tirsdag den 9. november 2021 kl. 15.00
Underskriftsside skal sendes i en mail til forskningsbevilling@cancer.dk
Ansøgningsskema

aglige spørgsmål kan rettes til Idunn Haraldsdottir på ih@cancer.dk eller 2760 2901.
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