
   

 

Kreftforeningens åpne utlysning 2016 

Kreftforeningens formål 

Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for å forebygge 

og bekjempe kreft, samt bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende. Formålet skal fremmes 

gjennom kreftforskning i vid forstand, spredning av informasjon, bidrag til forbedringer i 

kreftomsorgen, å være et tydelig talerør for pasienter og deres nærstående, samt gjennom 

internasjonalt arbeid. Les mer om Kreftforeningens målsetninger i vår strategi.  

Årets utlysning inkluderer også midler samlet inn gjennom Krafttak mot Kreft-aksjonen, der Leve med 

kreft har vært tema. 25 millioner NOK er derfor øremerket prosjekter som har som målsetning å 

finne bedre livsforlengende og symptomlindrende behandling, bedre livskvalitet og levekår blant 

uhelbredelig kreftsyke og deres pårørende, samt kunnskap om kvaliteten i tjenestetilbudet. 

Satsingen omfatter også klinisk forskning, herunder kliniske studier og registerstudier, 

omsorgsforskning og helsetjenesteforskning.  

 

Informasjon om tilskuddsordningen                                                                           

Vi inviterer herved til å søke om forskningsstøtte til kreftforskningsprosjekter innen alle 

forskningstema som bygger opp om Kreftforeningens målsetninger.  

Selve ordningen og kriterier for søknadsvurdering er nærmere beskrevet i Retningslinjer for 

evaluering av søknader om forskningsstøtte 2016. 

 

Økonomisk ramme  

Det er budsjettert med totalt 175 millioner NOK til årets åpne utlysning.  

 

Hva kan det søkes om? 

Det kan søkes om støtte til forskningsprosjekter i størrelsesorden 1-12 millioner NOK over en valgfri 

periode på 1-4 år. I prosjektet kan en eller flere stillinger, samt driftsmidler, inngå. Det presiseres at 

det ikke er anledning til å søke om kun driftsmidler.  

Før oppstart av søknadsprosessen plikter prosjektleder å gjøre seg kjent med Kreftforeningens 

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2016. Det gis i tillegg detaljerte 

hjelpetekster i søknadsportalen. Merk at søknadsskjemaet er mer omfattende enn tidligere år.  

Søknadsfrist 

Søknadsfristen onsdag 1. juni 2016 kl. 13:00 er absolutt. Kreftforeningen aksepterer kun søknader 

som sendes inn elektronisk via søknadsportalen. Alle søknader og vedlegg må fylles ut på engelsk.  

 

https://kreftforeningen.no/
https://kreftforeningen.no/PageFiles/194/strategi2016-2019-des15w.pdf
https://kreftforeningen.no/PageFiles/1220/Open%20Call%202016/Guidelines%20for%20evaluation%20of%20proposals%20Open%20Call%202016.pdf
https://kreftforeningen.no/PageFiles/1220/Open%20Call%202016/Guidelines%20for%20evaluation%20of%20proposals%20Open%20Call%202016.pdf
https://kreftforeningen.no/PageFiles/1220/Open%20Call%202016/Guidelines%20for%20applicants%20Open%20Call%202016.pdf
https://nettsoknad.kreftforeningen.no/


Vurdering av søknader 

Se dokumentet Retningslinjer for evaluering av søknader om forskningsstøtte 2016 for utfyllende 

informasjon vedrørende vurdering av søknader samt habilitetsregler.  

Faglig evaluering 

Søknadene blir vurdert i en av Kreftforeningens faggrupper etter følgende kriterier: søknadens 

kvalitet, søkers kvalitet, progresjon, metodisk nivå, originalitet, miljøets kompetanse, kreftrelevans, 

nytte og gjennomførbarhet. Faggruppenes sammensetning vil bli offentliggjort i november 2016 etter 

vedtak om bevilgning. 

Brukermedvirkning 

I tråd med målsetning i vår strategi implementerer Kreftforeningen brukermedvirkning i arbeidet 

med forskningstildelingen.  

Se her for nærmere beskrivelse av brukernes mandat samt Kreftforeningens definisjon av 

brukermedvirkning.  

Annen informasjon 

Vedtak 

Det er planlagt vedtak om bevilgning i løpet av oktober 2016. I denne forbindelse arrangeres 

tildelingsarrangement.  

Søker vil få informasjon om karakterer samt en skriftlig tilbakemelding på den faglige vurderingen.  

Rapportering og synliggjøring av Kreftforeningens finansieringsbidrag 

Prosjektledere som får innvilget prosjektstøtte forplikter seg til å sende inn årlig framdriftsrapport 

samt sluttrapport som beskriver status og gjennomføring av prosjektet. 

Det er krav om at prosjektledere som får innvilget midler aktivt bruker Kreftforeningens navn og logo 

i alle sammenhenger hvor det er naturlig. Kreftforeningen skal oppgis som finansieringskilde i 

presentasjoner, vitenskapelige publikasjoner, bidrag til samfunnsdebatt og lignende. Videre er det en 

forventning om at prosjektleder bidrar til populærvitenskapelig formidling av forskningsresultatene.  

 

Spørsmål 

Kontakt administrasjonen på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no 

Angående utlysningen:  

Kristine Gjul Harstad, kristine.gjul.harstad@kreftforeningen.no tlf. 454 84 809  

Angående datatekniske spørsmål:  

Maj Røsvik Angell, maj.rosvik.angell@kreftforeningen.no tlf. 913 38 088   

Kristin Wold Guldvog, kristin.wold.guldvog@kreftforeningen.no tlf. 932 57 253 

 

Aktuelle lenker 

Retningslinjer for søkere, Retningslinjer for evaluering, Mandat for brukermedvirkning 

Kreftforeningens hjemmeside og strategi 2016-2019 
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