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Vejledning til ansøgere – DCCC  
 
Generelle minimumskrav 
Disse krav skal være opfyldt for at ansøgningen går videre til bedømmelse. Aktiviteterne skal involvere 
partnere øst og vest for Storebælt (mindst tre hospitaler1 fra hver sin region og/eller to universiteter) og 
den/de relevante DMCG'er. Deltagere og samarbejdspartnere skal enten være: 
 

 fra flere forskellige specialer og discipliner ELLER  

 hvis det er inden for det samme speciale/disciplin; aktiviteten skal bygge bro mellem basal og 
klinisk forskning 

 
For at ansøgningen tages i betragtning, forventes det således, at den tværgående forankring sikres inden 
ansøgningen fremsendes.  
 

Kategorier 
Ansøgere i kategorien "Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier" skal 
udfylde ansøgningsskemaet "forberedelse af kl. studier". Ansøgere i de øvrige kategorier skal udfylde 
ansøgningsskemaet "Generel/øvrige" og angive i ansøgningsskemaet, hvilke(-n) kategori(-er) der søges i. 
Nedenfor findes en uddybning af de enkelte kategorier. Ansøgningen bliver bedømt på baggrund af valg af 
kategorier. 
 
Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier  
Med denne kategori ønsker DCCC at støtte forberedelsen af sundhedsfaglige nationale og multidisciplinære 
investigator-initierede studier i bred forstand. 

Med forberedelse menes der de forberedende øvelser, som finder sted inden et studie initieres og særligt 
de skridt, man kan tage tidligt i forløbet for at sikre, at det investigator-initierede studie bliver nationalt 
dækkende og multidisciplinært. I denne kategori kan der bl.a. søges om støtte til indledende projekt- og 
protokolmøder, hvor deltagerkredsen er sammensat på tværs af regionerne, og der er flere forskellige 
faglige perspektiver inkluderet. 

Der kan også søges om efterfølgende frikøb til protokolskrivning. Der kan ikke søges om støtte til lokal 
initiering af protokoller/daglig projektering f.eks. ved de enkelte KFE'er eller gennemførelse af 
forskningsprojekter herunder feasibility studier og kliniske analyser. 
 
Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk 
DCCC støtter etableringen af nationale, tværfaglige netværk, hvor klinikere på tværs af sektorer og 
fagligheder kan indgå i et samarbejde om udviklingen og koordineringen af forskning og vidensdeling, og 
gerne også understøtte samarbejdet på tværs i forhold til behandlingsindsatser. Netværksansøgninger bør 
som minimum indeholde en tidsplan for og beskrivelse af de planlagte aktiviteter, samt en plan for, 

                                           
1 For sjældne cancersygdomme, hvor der kun er 1-2 behandlingssteder, er der forståelse for, at kravet om at der skal være 
tre hospitaler involveret i ansøgningen, ikke nødvendigvis kan opfyldes. 
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hvorledes netværket kan gøres levedygtigt efter bevillingens udløb. For at modtage støtte i denne kategori 
er det et krav, at alle aktiviteter er åbne for alle interesserede deltagere.  
Eksempler på støttede netværk kan ses her: https://www.dccc.dk/projekter--netvark/ 
 
 
Konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige netværk 
Der kan søges om støtte til konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige DCCC-støttede 
netværk, hvis det kan dokumenteres, at man har opnået målene i den oprindelige ansøgning. Netværket 
skal være (vel)etableret, medlemmerne af netværket skal dække området på tværs af regionerne, og der 
skal være flere forskellige faglige perspektiver inkluderet i netværket. For at modtage støtte i denne 
kategori er det et krav, at alle aktiviteter er åbne for alle interesserede deltagere.   

 
Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter 
En ansøgning i denne kategori kan være første fase i en proces, hvor formålet er at etablere et nationalt 
tværfagligt center. Det er eksempelvis, men ikke udelukkende, muligt at søge støtte til forberedelse af en 
interessetilkendegivelse /ansøgning til Kræftens Bekæmpelse vedr. etablering af et nationalt 
forskningscenter i regi af DCCC.  

Der er aktuelt elleve nationale forskningscentre, der er etablerede i et samarbejde mellem Kræftens 
Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. De nationale centre har til formål at styrke dansk forskning og 
opsamle erfaringer omkring udvikling og anvendelse af ny viden inden for forebyggelse, diagnostik, 
behandlingsmetoder, efterforløb og organisering på tværs af landet og specialer og til gavn for alle 
patienter i Danmark.  
Læs mere om de nationale centre her: https://www.dccc.dk/nationale-forskningscentre/ 

 
Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter inden for DCCC's virkefelt 
Her kan der eksempelvis søges om støtte til forberedelse af store EU-ansøgninger eller andre store 
ansøgninger til fonde mv. 
 
Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet  
Dette kan eksempelvis være et rejsehold, en serie af gå hjem-møder, foredrag, symposier eller lignende. I 
denne kategori kan der ikke søges om støtte til at fremskaffe ny viden - men til at udbrede eksisterende 
viden. 
 
Det er et krav, at: 

 aktiviteten er relevant for flere cancergrupper 

 målgruppen er tværfaglig  

 at planen for udbredelsen dækker nationalt 
 
Bemærk, at det ikke er muligt at søge støtte fra DCCC til afholdelsen af etablerede/eksisterende kongresser 
eller til den form for kursusvirksomhed og efteruddannelsesaktiviteter, som almindeligvis falder inden for 
rammerne af de lægevidenskabelige selskaber.  

https://www.dccc.dk/projekter--netvark/
https://www.dccc.dk/nationale-forskningscentre/
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Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring  
Angiv denne kategori, når der er tale om en ansøgning, hvor der søges om støtte til at udvikle et konkret 
initiativ der kan finde anvendelse nationalt og tværfagligt, eksempelvis e-læringskurser og lignende. 
 
Det er et krav, at: 

 initiativet er relevant for flere cancergrupper 

 målgruppen for initiativet er tværfaglig  

 planen for initiativet dækker nationalt 
 
Det er ikke muligt at søge støtte til: 
 

 Gennemførsel af forskningsprojekter 

 Afholdelsen af etablerede/eksisterende kongresser, kurser og lignende 

 Udgifter til transport internt i Danmark 

 Honorar til interne projektdeltagere 

 Overhead (administrationsbidrag, husleje, lys, vand m.v.) 

 Udgifter afholdt før ansøgningstidspunktet 

 Løbende driftsbevillinger til netværk, projekter og lignende 

 Computere og computerudstyr 

 Etablering eller drift af biobanker 

 Udarbejdelse af guidelines, der hører under regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 
 
      
Ansøgere, som inden for de seneste 10 år har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra 
virksomheder/koncerner/fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende 
indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak, kan ikke opnå støtte fra DCCC. 


