
 

 

Opslag – Knæk Cancer 2020 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 3 mio. kr. til forskningsprojekter 

inden for området Kræft hos Etniske Minoriteter 
 

Vores risiko for kræft er til dels genetisk betinget, til dels koblet til livsstil og socioøkonomiske 

faktorer. Forskning peger på, at etniske minoriteter i mindre grad deltager i forebyggende til-

tag, som for eksempel screeningstilbud, og oplever udfordringer i navigering i behandlings- og 

rehabiliteringstilbud sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Social og etnisk ulighed er 

derudover tæt forbundet med en større grad af socioøkonomisk udsathed blandt nogle grup-

per med etnisk minoritetsbaggrund. Endvidere kan sprogbarrierer og manglende viden om kul-

turspecifikke forhold skabe misforståelser mellem borger og sundhedspersonale. 

 

Kræftens Bekæmpelse vil som led i pejlemærket ’Mindre ulighed i kræft’ styrke den forsknings-

baserede viden inden for området ved at støtte forskning på områderne risiko, behandling og 

opfølgning af kræft hos etniske minoriteter.  

 

Af Knæk Cancer 2020-midlerne blev der afsat 5 mio. kr. til forskning i mindre ulighed i kræft, og 

heraf resterer der 3 mio. kr., som uddeles til gennemførelse af op til tre forskningsprojekter 

med fokus på kræft hos etniske minoriteter i Danmark. Projekterne skal indeholde et eller flere 

af følgende elementer: 

 

 Forskning, der bidrager til at øge viden om risici, diagnostiske forløb, prognose, seneffekter 

og palliativ pleje og behandling hos etniske minoriteter i Danmark 

 Forskning der bidrager med øget viden om etniske minoriteters behov for kræftsygepleje  

 Kliniske studier, der afprøver nye initiativer for en bedre dialog med etniske minoriteter 

vedrørende risiko for, behandling af og opfølgning efter kræft 

Krav til ansøgningen 

Ansøgere skal i projektbeskrivelsen begrunde og dokumentere, at der er behov for en særlig 

indsats, hvordan det foreslåede projekt medvirker til at tilvejebringe ny evidens samt planer for 

implementering af den frembragte viden. I bedømmelsen vil der blive set positivt på samar-

bejde mellem flere forskellige parter.  

Bedømmelse  

Ansøgningerne bedømmes af Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg – Menneske og 

Samfund. Bedømmelsesprocessen forventes afsluttet senest den 30. september 2021. 

 

Ansøgningerne vil blive bedømt ud fra projektets kvalitet, originalitet og gennemførlighed. Det 

forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i relevante vi-

denskabelige eller faglige tidsskrifter 

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 regnskabsbetin-

gelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på foreningens hjemmeside – se neden-

stående.  

Ansøgningsfrist  

Fredag den 18. juni 2021 kl. 15.00 

 

Underskriftsside samt et eksemplar af ansøgningen skal sendes i en mail til .  

Ansøgningsskema  

 

eller 3525 7257. 

 

Kræftens Bekæmpelse 

Bevillingssektionen 
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