
 

 

Kræftens Bekæmpelse uddeler 6 mio. kr. til forskning i tidlig 

indsats for at finde og diagnosticere kræft, når mulighed for 

overlevelse er størst 
 

Kræftens Bekæmpelse ønsker at støtte forsknings- og udviklingsprojekter inden for 

diagnostiske metoder, der kan udvikle konkrete innovative metoder til tidlig 

kræftdiagnostik inden for brug af eksempelvis biomarkører og teknikker, herunder flydende 

biopsier, molekylære profiler og imaging-metoder. Metoderne bør valideres med hensigt på 

at afklare potentialet for implementering i klinisk praksis. 

Baggrund 

Kræft er en alvorlig sygdom, og kræft udvikler sig over tid. Det betyder, at jo før en 

kræftsygdom opdages, desto bedre er prognosen for den enkelte patient. En effektiv 

indsats for at opspore kræft tidligt kan derfor bevirke, at flest muligt kræftramte bliver 

helbredt, men også at flest muligt får en så skånsom behandling som muligt, og at færrest 

muligt dermed får alvorlige senfølger efter et kræftforløb.  

  

Tidlig diagnostik af kræft bør derfor have høj prioritet, og indsatser rettet mod kræftformer, 

der i særlig høj grad diagnosticeres i et sent stadie eller har social ulighed i overlevelsen, bør 

have særlig opmærksomhed. Kræftens Bekæmpelse ønsker derfor at støtte projekter, der 

kan bidrage til at finde kræft tidligt. Kræftens bekæmpelse ønsker at bidrage til innovativ 

forskning og udvikling med potentiale for klinisk implementering, ved at støtte projekter der 

har til formål at udvikle og afprøve nye diagnostiske metoder, der kan afsløre kræft på et 

så tidligt stadie, at kræften er mulig at helbrede, samt udvikle, validere og implementere ny 

viden om tidlig diagnostik. Det kan eksempelvis være nye diagnostiske biomarkører og 

teknikker, herunder flydende biopsier, molekylære profiler og imaging-metoder. 

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 

rådighed. Knæk Cancer indsamlingen gennemføres i uge 43.  



 

 

 

 

 

 

For en evt. bevilling vil gælde Kræftens Bekæmpelses sædvanlige bevillings-og 

regnskabsbetingelser for forskningsbevillinger. Betingelserne kan ses på vores hjemmeside – 

se nedenstående.  

Ansøgningsfrist  

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 15.00 

 

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

Ansøgningsskema  

Kræftens Bekæmpelse 

Bevillingssektionen 
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