
 

Oslo september 2017 

GENERELLE VILKÅR FOR Å SØKE OM FORSKNINGSMIDLER FRA 

BARNEKREFTFORENINGEN 

Midler utlyses i 2017 den 18.september med søknadsfrist 1. desember 2017 

Barnekreftforeningen ønsker å støtte relevante norske barneonkologiske 
forskningsprosjekter hvor resultatene forventes å komme norske barn til gode. 

Forskningen kan omfatte biologi, epidemiologi, registerstudier, diagnostikk / behandling, 
sykepleiefaglig og psykososial forskning, samt prekliniske fase 1 og 2 studier. 

Bevilgningene gis i utgangspunktet for en periode på ett til tre år for barneonkologisk relevant 
forskning. Unntaksvis kan bevilgningen gis for 4 eller 5 år. 

Barnekreftforeningens forskningsfond (forskningsfondets) vedtak om midler blir først gyldig 
når forskningsfondets leder og prosjektleder har signert en kontrakt.  

Ved å signeringen, bekrefter begge parter sine forpliktelser. 

Forskningsfondet forplikter seg til å utbetale innvilget beløp til forvaltende organ fram til den 
innvilgede forskningsperiodens slutt, under forutsetning at alle vilkår er oppfylt. 

• Søknaden skal inneholde utfylt skjema med personlige opplysninger, CV mm samt en 
prosjektbeskrivelse på max 6 sider – font Times New Roman 12 pkt. 
 

• Prosjektbeskrivelsen kan skrives på engelsk eller norsk og må inneholde informasjon 
som kreves for å vurdere prosjektets mål, originalitet og gjennomførbarhet. 
 

• Prosjektet skal ha et overordnet formål og en rekke konkrete mål.  
 

• Hensikten med prosjektet kan være relativt visjonær, men målene skal skrives så 
konkret som mulig.  
 

• Målene skal formuleres på en slik måte at hvis prosjektet blir fullt finansiert, må 
målene for prosjekt søknaden ha blitt oppnådd.  
 

• Det er helt avgjørende at søknaden inneholder et oversiktlig budsjett for den 
foreslåtte forskningen. 
 

• Målene skal være direkte sammenlignbare med den endelige rapporten, med en 
rapport om fremdrift og resultater av prosjektet. 
 

• Det er viktig at prosjektet er beskrevet slik at man får en god ide om hvilken posisjon 
prosjektet har i en nasjonal / internasjonal sammenheng. 
 

• Vedlegg skal ikke være med i søknaden, det skal heller ikke refereres til vedlegg.  
 



• Prosjektbeskrivelsen må indikere om prosjektet inneholder etiske problemstillinger og 
om det er nødvendig å ta etiske hensyn.  
 

• Prosjektbeskrivelsen skal videre angi om andre tillatelser og godkjenninger er 
nødvendige for det aktuelle prosjektet.  
 

• Hovedsøker er ansvarlig for at prosjektet har tillatelser og / eller godkjenninger som 
kreves før prosjektet eller det aktuelle delprosjektet påbegynnes. 

 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde følgende overskrifter 

Formål og mål;  

• En redegjørelse for det overordnede formål og konkrete mål for det foreslåtte 
prosjektet. 

Bakgrunn;  

• En oppsummering av egen og andres forskning og tidligere funn på feltet. 

Foreløpige resultater; 

• En beskrivelse av egne eksperimenter / foreløpige studier innen forskning 

Arbeidsplan;  

• Et sammendrag av prosjektet med tilhørende struktur og tidsplan hvor teori, metodikk 
og gjennomføring skal oppgis. 

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid;  

• Kort beskrivelse av samarbeid med norske og utenlandske forskere / 
forskningsgrupper eller kliniske partnere 

Etiske problemstillinger 

Hovedlitteraturreferanser 

 

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk med følgende unntak: 

• Den populærvitenskapelige tittelen må være skrevet på norsk 
 

• Prosjektets tittel skal skrives på engelsk 
 

• Det populære vitenskapelige sammendraget skal skrives på norsk 
 

• Sammendraget skal skrives på engelsk 

Kontakt ved spørsmål vedr utlysningen – ta kontakt med   

Fagsjef Britt Ingunn Sævig mobil 992 48 615 mail bis@barnekreftforeningen.no 

Du kan også sende mail til forskning@barnekreftforeningen.no 


