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Side 2 

Generelt om rapportering 

Kræftens Bekæmpelses bevillingshavere skal i henhold til bevillingsbrevet indsende regnskaber, 

rapporter og evt. frigivelsesansøgninger såvel i bevillingsperioden som efter. 

 

Til indsendelse af disse rapporter skal anvendes to forskellige online systemer. 

 

Delregnskaber, slutregnskaber og frigivelsesansøgninger skal indsendes via det ansøgnings- og 

afrapporteringssystem, hvor ansøger oprindeligt har søgt og opnået bevilling – se venligst 

vejledning nedenfor. 

 

Faglig afrapportering af projektforløb ('Common outcomes') skal indsendes mindst én gang 

årligt og op til 5 år efter bevillingsperiodens udløb via onlinesystemet Researchfish. 

 

Læs mere om Researchfish og få vejledning til indsendelse af rapporter her. 

 

Skemaer i ansøgnings- og afrapporteringssystemet 

Skemaerne anvendes, når der skal sendes 

 Ansøgning om frigivelse af 2. og efterfølgende år 

 Delregnskab 

 Slutregnskab 

 

Skemaerne kan tilgås via ansøgnings- og afrapporteringssystemet cirka et halvt år efter, at 

bevillingen er givet. Link: www.cancer.dk/ansoegning. Vi anbefaler at du benytter Google 

Chrome som browser. 

 

Log ind sker med den e-mailadresse og kode, som bevillingshaver brugte på 

ansøgningstidspunktet. Såfremt bevillingshaver har fået ny e-mailadresse, logges ind med den 

gamle e-mailadresse, og herefter kan den skiftes under ’Personlige oplysninger’ nederst på 

siden. Ved log ind problemer kan Bevilling kontaktes – se oplysninger sidst i dette dokument. 

 

I oversigten findes den relevante bevilling. Klik på ’rapport’, og vælg hvilket skema du vil 

udfylde. Arbejdet med det enkelte skema kan ske løbende, indtil det sendes. 

 

Husk at gemme hver gang, der er skrevet eller rettet i skemaet. Dette skal ske, inden et trin 

forlades - klik på ’Gem ændringer’, som findes både foroven og forneden på hvert trin. 

 

Nogle felter er obligatoriske. Mangler disse felter at blive udfyldt, markeres det med rødt i 

venstre margin i det aktuelle trin samt i det sidste trin. Alle obligatoriske felter skal være 

udfyldt, før skemaet kan sendes. Ud for de fleste felter findes en hjælpetekst til vejledning i at 

udfylde felterne. 

 

http://bevilling.cancer.dk/ansogning/?fondnr=16
http://bevilling.cancer.dk/ansogning/?fondnr=16
https://www.researchfish.com/
https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/researchfish/
http://www.cancer.dk/ansoegning


 

 

 

 

 

 

Side 3 

I flere felter er der anført et maksimalt antal karakterer (mellemrum tælles med). Overskrides 

dette, kan skemaet ikke sendes. 

 

Skemaerne er opdelt i 4 - 6 trin. 

Frigivelsesansøgning 

Skemaet indeholder: 

Trin 1 Personlige oplysninger – bedes opdateret 

Trin 2 Frigivelse 

Trin 3 Se rapport – se frigivelsesansøgningen som pdf-fil samt underskriftssiden 

Trin 4 Færdiggør rapport - færdiggør/send frigivelsesansøgning 

 

Trin 1 Personlige oplysninger 

De personlige oplysninger bedes altid kontrolleret og eventuelt opdateret. 

 

Trin 2 Frigivelse 

Er der sket væsentlige afvigelser fra ansøgningsbudgettet eller ændringer i projektplanen, skal 

det meddeles til og søges godkendt af Bevilling, ved at vedlægge en kort fremskridtsrapport i 

trin 2 med en redegørelse for årsagen samt en ny projektplan og eventuelt budget. Hvis du 

ønsker forlængelse af bevillingsperioden, skal det skrives i en separat e-mail til Bevilling– se 

oplysninger sidst i dette dokument. 

 

Eksempler på væsentlige ændringer: 

 Ændringer i sluttidspunkt for bevillingsperioden 

 Væsentlige budgetafvigelser per budgetkategori i forhold til bevillingsgrundlaget 

 Ændringer i formålet med bevillingen, herunder væsentlige ændringer af metode, design 

eller forskningsplan 

 Ændring af værtsinstitution 

 Ændring af bevillingsmodtager eller navngivne videnskabelige personer, der har været 

søgt løn til i ansøgningen 

 

Mindre afvigelser fra ansøgningsbudgettet til andre lignende typer af projektrelaterede 

udgifter kræver ikke det bevilgende udvalgs forudgående godkendelse. 

 

Del- eller slutregnskab 

Skemaet indeholder: 

Trin 1 Personlige oplysninger 

Trin 2 Projektoplysninger, ansættelsesoversigt mv. 

Trin 3 Regnskab 

Trin 4 Vedlæg figur (bilag)  



 

 

 

 

 

 

Side 4 

Trin 5 Se rapport – se regnskabet som pdf-fil samt underskriftssiden 

Trin 6 Færdiggør rapport - færdiggør/send regnskab 

 

Trin 1 Personlige oplysninger 

De personlige oplysninger bedes altid kontrolleret og eventuelt opdateret. 

Trin 2 Projektoplysninger, ansættelsesoversigt mv. 

Da kontoudskrifterne fra institutionens regnskabsafdeling normalt ikke indeholder oplysninger 

om hvem, der har været ansat på bevillingen, eller hvor mange timer/uge og måneder den 

enkelte har været ansat, er nærmere oplysninger om ansættelserne på bevillingen nødvendige 

for at kunne sammenholde bevilling og forbrug. Ansættelsesoversigt skal udfyldes for alle 

bevillinger, der har været anvendt til løn. Perioder, hvor en ansat har haft orlov med løn pga. 

barsel og sygdom samt vikar-/forlængelsesansættelser i forbindelse hermed, skal medtages i 

oversigten. Perioder med orlov uden løn skal ikke medregnes, men bør nævnes under 

bemærkninger. 

 

Hvis bevillingen ikke har været anvendt til løn, skal der blot anføres et X i trin 2A, ellers kan 

regnskabet ikke sendes. 

Trin 3 Regnskab 

Regnskabet opbygges af en række regnskabsposter (trin 3A), der bliver samlet i en 

regnskabsoversigt. Posterne skal fordeles på projektår. Alle beløb anføres i hele danske kroner 

uden tusindtals separator eller komma, og i ’Detaljer’ anføres, hvilket årstal udgiften vedrører. 

Ved lønninger anføres navn på ansatte og ansættelsestid (timer, mdr. eller år) inden for den 

regnskabsperiode som regnskabet vedrører. Hvis der er særlige forhold vedrørende en 

regnskabspost, kan det også anføres i ’Detaljer’. Hvis ’Detaljer’ ikke udfyldes, gemmes 

regnskabsposten ikke. 

 

Bevillingen skal altid anvendes til projektrelaterede udgifter specificeret i 

ansøgningsbudgettet. 

 

Det detaljerede regnskab specificeres i følgende omkostningsposter: 

1. Videnskabelig arbejdskraft 

2. Ikke-videnskabelig arbejdskraft 

3. Drift 

4. Apparatur (køb og leje), maks. 100.000 kr. i alt 

5. Rejse/transport 

6. Andet 

 

Desuden anføres det beløb, der ifølge kontoudskriftet er anvist fra Kræftens Bekæmpelse 

(post 8) for den periode der aflægges regnskab for, samt hvad der overføres fra et eventuelt 



 

 

 

 

 

 

Side 5 

forudgående delregnskab (post 7). Overførsel fra eventuelt forudgående år, er lig med det 

restbeløb forrige indsendte regnskab viste. 

 

Lønsatser 

Aflønning skal ske i overensstemmelse med arbejdsstedets overenskomst med den 

pågældendes forhandlingsberettigede organisation. 

 

Overenskomstmæssige løntillæg ydes afhængig af stillingskategori. Aflønning må ikke ske over 

det faglige niveau, der er nødvendigt for projektets gennemførelse. 

 

Individuelle/personlige løntillæg samt særlige tillæg, som ikke har sammenhæng med projektets 

udførelse, ydes normalt ikke. Godkendelse af sådanne tillæg, skal indhentes forud for 

aflønningen. Ved ansøgning om løntillæg skal projektrelateret begrundelse fremsendes. 

Rammebevillinger forhøjes ikke, selv om udvalget tillader, at en person, der er aflønnet af 

bevillingen, får et individuelt tillæg. Retningslinjerne for aflønning og herunder for ydelse af 

tillæg kan eventuelt blive ændret som konsekvens af nye overenskomster. Hvis en ansat har 

fået et eller flere løntillæg, skal der vedlægges dokumentation (f.eks. lønoversigt eller 

ansættelsesbrev), hvor det kan læses hvad disse tillæg gives for. 

 

Ved honorarer og timelønninger skal timesatsen anføres. 

 

Driftsudgifter 

Driftsbevillinger er f.eks. udgifter til materialer, kemikalier, forsøgsdyr, publicering (ikke Open 

Access) og projektrelaterede bøger og tidsskrifter.  

 

Drifts- og rammebevillinger kan ikke anvendes til dækning af administrationsgebyr og generelt 

overhead (husleje, lys, vand, computer, telefon m.v.). 

 

Forskere, der er tilknyttet institutioner med momsafløftning, skal anføre beløb til driftsudgifter 

ekskl. moms. 

 

Apparatur (maks. 100.000 kr.) 

Det påhviler institutionen at afholde udgifter til installation, drift og vedligeholdelse af 

apparatur, som er bevilget af Kræftens Bekæmpelse, medmindre der er givet særskilt bevilling 

hertil. 

 

Rejse- og opholdsudgifter 

Kun projektrelevante rejse- og opholdsudgifter kan dækkes af bevillingen. Udgifterne 

specificeres i henholdsvis transport- og opholdsudgifter. 

 

Der ydes ikke støtte til uspecificerede rejser – oplysninger om arrangementet, deltagende 

personer, rejseperiode, og formål med rejsen skal anføres. 

 



 

 

 

 

 

 

Side 6 

Er der tale om en specificeret projektbevilling, som ikke omfatter udgifter til kortvarige rejser 

under 1 måneds varighed, f.eks. i forbindelse med møde- og kongresdeltagelse, vil udgifter 

dertil ikke kunne dækkes af bevillingen og ikke kunne medtages i regnskabet.  

 

Trin 4 Vedlæg figur (bilag) 

Bilag til regnskabet vedlægges her. Der kan vedlægges op til 10 figurer (.jpg, .pdf, .xlsx, .docx). 

Husk at skrive figurtekst til alle bilag.  

 

Følgende bilag skal være vedlagt regnskabet: 

 Posteringsoversigter 

 Kontoudtog visende de enkelte posteringer 

 Udskrifter fra lønsystemet for ansatte aflønnet af bevillingen - grundløn, tillæg, pension, 

feriepenge mv. for den afregnede periode skal fremgå af udskrifterne. 

 

Trin 5 Se rapport – samt underskriftssiden 

Underskriftsside 

VIGTIGT! Når frigivelsesansøgningen/regnskabet ér sendt afsted i systemet, skal den signerede 

underskriftsside sendes pr. e-mail til rette person i Bevilling (se adresser nedenfor). Selve 

regnskabet inkl. bilag/frigivelsesansøgningen skal ikke medsendes 

 

Trin 6 Færdiggør rapport 

Send skema 

Er skemaet færdigudfyldt, sættes 'hak' ved 'Jeg har læst vejledningen og står inde for 

oplysningerne i ansøgningen', hvorefter der kan klikkes på 'Send'. 

  



 

 

 

 

 

 

Side 7 

Kontakt  

 

Kræftens Bekæmpelse 

Bevilling 

Strandboulevarden 49 

DK-2100 København Ø 

Hovedtlf. +45 35 25 75 00 

E-mail: forskningsbevilling@cancer.dk 

 

Spørgsmål til ansøgningssystemet, ansøgningsprocessen eller en igangværende bevilling kan 

besvares ved henvendelse til en af nedenstående personer i Bevilling: 

 
KBVU-BK projektansøgninger og Juniorforskerprisen 

Bevillingskoordinator Catrine Jakobsen, e-mail cja@cancer.dk, tlf. 35 25 72 67 

 

KBVU-MS projektansøgninger og ansøgninger til puljen 'Unge talentfulde kræftforskere' 

Bevillingskoordinator Michelle Malou Speiermann, e-mail mimas@cancer.dk, tlf. 35 25 72 58 

 

Knæk Cancer projektansøgninger og ansøgninger til puljen 'Unge talentfulde kræftforskere' 

Bevillingskoordinator Anne Mette Bak, e-mail amb@cancer.dk, tlf. 35 25 72 57 

 

Udlandsophold under og over 1 måned uden løn og skolarstipendieansøgninger 

Bevillingskoordinator Maj Kalish Sundenæs, e-mail mksu@cancer.dk, tlf. 35 25 72 68 

 

Generelle spørgsmål af principiel karakter  

Bevillingschef Christina Koefoed-Hansen, e-mail ckh@cancer.dk, tlf. 35 25 72 59 
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