
Genopslag – Knæk Cancer 
 
Kræftens Bekæmpelse uddeler 9 millioner til forskning i personlig forebyggelse 
 
Kræftens Bekæmpelse ønsker at styrke forskning i personlig forebyggelse. Derfor er der afsat 15 
mio. kr., hvoraf der resterer 9 mio. kr. til at gennemføre originale og ambitiøse projekter, som kan 
kortlægge mulige risici og/eller give viden om, hvordan samspil mellem genetiske, individuelle og 
omverdenens betingede faktorer kan gøre forebyggelse, screening og tidlig opsporing mere 
individuel.  
 
Miljøet har en stor indvirkning på menneskers sundhed, og eksponering for skadelige faktorer i 
vores omgivelser, såsom miljøgifte og stress, kan føre til udvikling af et utal af sygdomme såsom 
kræft. Derfor er det vigtigt at forstå de komplekse gen-miljøinteraktioner, der er involveret i 
kræftsygdomme, for at komme med konkrete tiltag til gavn for patienterne. Den rivende udvikling 
i moderne genetik og genomik har medført en bedre forståelse af, hvilke grundlæggende 
mekanismer der ligger til grund for, hvordan miljøet påvirker sundheden og dermed viden om 
hvordan vi kan skræddersy forebyggelse så kræftsygdomme udskydes eller helt undgås. 
 
Vi modtager også gerne ansøgninger, der har fokus på etiske og sociale dimensioner ved personlig 
forebyggelse. 
 
Ansøgningen SKAL indeholde:  

 En redegørelse for tværfagligheden i projektet og hvordan denne bidrager ny viden indenfor 
personlig forebyggelse 

 En nærmere beskrivelse af, om der er patientinvolvering og hvordan patienterne involveres  

 En oversigt over hidtidige forskningsresultater (max. 2 sider), som vedhæftes i trin 4 

 Erklæringer fra samarbejdspartnere (Trin 2) 

 Udtalelse fra værtsinstitutionen med garanti for rådighed over fornødne faciliteter og 
ressourcer/medfinansiering (herunder lønforhold) som vedhæftes i trin 4  

 
I bedømmelsen lægges vægt på, at: 

 ansøgningen indeholder en beskrivelse af, hvilke teoretiske og/eller kliniske perspektiver, der 
ligger til grund for projektet 

 projektet er tværfagligt 

 projektet er originalt, af høj kvalitet og gennemførligt 

 projektet peger på konkrete forhold (fx løsninger, implikationer, videnshuller) til gavn for 
patienterne  

 om der er patientinvolvering og hvordan de tænkes involveret 

 projektet bygger på metoder, som er generaliserbare og kan implementeres bredt i 
sundhedsvæsnet eller gøre generel gavn for patienterne 

 at projektforslaget ligger inden for temaet for dette strategiske forsknings- og udviklings-
initiativ: ’Personlig forebyggelse’. 

 
Det forventes, at resultaterne fra projekter, der modtager bevilling, bliver publiceret i relevante 
videnskabelige og faglige tidsskrifter.  
 



Ansøgningerne bedømmes af et videnskabeligt udvalg bestående af tre medlemmer af Kræftens 
Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU), to medlemmer af Kræftens Bekæmpelses Psykosociale 
Forskningsudvalg (KBPF) og to patientrepræsentanter. 
 
Praktiske oplysninger  
Ansøgere skal opfylde de krav, der er fastsat i Kræftens Bekæmpelses etiske retningslinjer, og 
ansøgning indsendes ved hjælp af Kræftens Bekæmpelses elektroniske ansøgnings- og 
afrapporteringssystem.  
 
For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og 
regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – se 
nedenstående.  
 
Ansøgningsfrist  
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 15.00. 
 
Underskriftsside samt 1 eksemplar af ansøgningen skal sendes til Bevillingssektionen.  
 
Ansøgningsskema  
Elektronisk ansøgningsskema samt Information om støttemuligheder og formkrav (KBVU) finder 
du på vores hjemmeside www.cancer.dk/bevilling. Ansøgningen skal udformes i henhold til KBVUs 
ansøgningsregler der er angivet i såvel vejledning som elektronisk skema. 
 
Eventuelle spørgsmål  kan rettes til Anne Mette Bak på amb@cancer.dk eller 35257257. 
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