
 

 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 20 mio. kr. til Forskning, der 

bidrager til udvikling af nye undersøgelses-, behandlings- og 

opfølgningsmetoder  
 

Danske kræftpatienter bør have adgang til de nyeste fremskridt inden for kræftbehandling 

og det samlede kræftforløb. Der er derfor behov for styrket fokus på patienters muligheder 

for deltagelse i kliniske studier, og for studier, der på innovative måder søger at udvikle nye 

og forbedrede tilbud og muligheder for kræftpatienter. Det kan for eksempel være studier 

inden for kræftbehandling, der ikke har kommerciel interesse, såsom genanvendelse af god-

kendt medicin til forebyggelse af kræft og i kræftbehandling.  

  

Kliniske studier er et vigtigt led i at udvikle og forbedre kræftbehandlingen og det samlede 

kræftforløb. Den bedste og hurtigste måde at sikre danske patienter dette på, er at udføre 

kliniske studier her i Danmark. Formålet er at give patienterne tidligst mulig adgang til den 

innovation, som finder sted på kræftområdet. Denne type forskning afprøver for eksempel 

interventioner i forhold til diagnostik, behandling (inklusiv kirurgi, medicinsk behandling og 

stråleterapi), opfølgning og patientstøtte. Dette inkluderer også nye behandlingskoncepter 

samt afprøvning af kendte lægemidler på nye indikationer inden for kræftbehandlingen.  

 

For eksempel kan en række godkendte lægemidler have effekt på andre sygdomme, end de 

er godkendt til. Vejen fra laboratoriet til patienten i udviklingen af ny medicin er ofte lang 

og kostbar, mens godkendte lægemidler er umiddelbart tilgængelige og velbelyste med 

hensyn til virkningsmekanismer og bivirkninger.  

 

Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. til studier der i bred forstand søger at bidrage til udvik-

ling af nye undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsmetoder samt forbedring af eksiste-

rende tilbud og muligheder. Det kunne eksempelvis være  

 

 Studier der inkluderer patienter, der får adgang til nye muligheder for diagnostik, be-

handling, rehabilitering, opfølgning eller psykosocial støtte. 

 Kliniske (pilot)forsøg, som kan opkvalificere til større projektbevillinger fra andre 

fonde 

 Studier i genanvendelse af godkendt medicin til forebyggelse af kræft og i kræftbe-

handling. Studier der skaber synergi mellem biologisk, epidemiologisk og klinisk forsk-

ning ift. at identificere egnede lægemiddelkandidater, afprøve hypoteser om virk-

ningsmekanismer og udvikle bedre behandlingsmuligheder vil blive foretrukket.  

 

Støtte kan gives til helt eller delvis dækning af direkte forskningsrelaterede udgifter og til 

forberedelse af studier. Der kan ikke ydes støtte til industrisponsorerede studier.  



 

 

 

 

 

 

Det skal tilstræbes, at der aktivt inddrages kræftpatienter, pårørende eller andre relevante 

aktører i projektets tilblivelse og udformning. 

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 2022-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  

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.00 

 

Underskriftsside sendes signeret i en e-mail til forskningsbevilling@cancer.dk 

Ansøgningsskema  

Kræftens Bekæmpelse 

Bevillingssektionen 
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