
Projektanslag barncancer och sjuka hjärtan 2017  

   

Studier tyder på att barn med cancer löper ökad risk att få hjärtproblem och barn med 
hjärtproblem löper ökad risk att få cancer. Samband har påvisats för kopplingen mellan 
hjärtproblem och lymfom men med stor sannolikhet finns motsvarande koppling även mellan 
hjärtproblem och andra cancerformer. Det relativa låga patientantalet försvårar dock forskningen.  

  

Därför behövs en specialsatsning för att öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att 
hjärtpatienter utvecklar cancer och vice versa.   

  

Specialsatsningen är ett unikt samarbete mellan Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden som ska 
främja forskningen inom ett område som idag är begränsat.  

  

Syfte  

Barncancerfonden tillsammans med Hjärt-Lungfonden utlyser forskningsanslag för translationella 
projekt, som studerar samband mellan barn med cancer som löper ökad risk att få hjärtproblem 
och barn med hjärtproblem som löper ökad risk att få cancer.  

  

 Beskrivning av utlysningen   
 Anslag beviljas under ett (1) till tre (3) år.   

  

Barncancerfonden och Hjärt-Lungfondens projekt förväntas komma svenska barn och/eller svensk 
barncancer/cancerforskning och barnkardiologisk/kardiologisk forskning tillgodo. Nyttan för 

svenska barnpatienter ska tydligt framgå av ansökan. Anslaget uppmuntrar även till samverkan 
barnonkolog/onkolog-barnkardiolog och/eller kardiolog, men är ej ett krav.  

  

Anslag kan sökas för exempelvis driftsmedel, enklare utrustning, publikationskostnader, resor och 
lönekostnader.   

  

Inkomna ansökningar bedöms av sakkunniga utifrån följande kriterier: frågeställning, metodik, 
kompetens/genomförbarhet, och relevans för cancer och kardiologiområdet.  

  

Behörighet att söka  

 • Söks av enskild forskare (huvudsökande) med verksamhet i Sverige (anställd inom sjukvården 
eller vid ett universitet eller en högskola i Sverige). Detsamma gäller för medsökande. 

  

• Behöriga att söka är disputerade läkare, forskare, kuratorer, psykologer, sjuksköterskor och 
andra disputerade personer verksamma inom cancerområdet och/eller kardiologi. Medsökande 
behöver inte vara disputerad.   



  

Om anslagsformen   
Anslaget är ett ramanslag, om inte annat anges i anslagsbeslutet.   

Anslaget påverkar ej eventuella befintliga anslag som sökande har hos Barncancerfonden eller 
Hjärt-Lungfonden.  

  

 Förvaltning   
 Beviljat anslag ska förvaltas av svenskt universitet, högskola eller sjukhus alternativt annan 

svensk organisation med forskning som huvuduppgift i samarbete med universitet eller högskola.  
   
 Sista ansökningsdag   
 15 oktober 2017, kl. 23:59. Se Barncancerfondens hemsida för ytterligare information. 
Ofullständiga eller för sent inkomna ansökningar behandlas ej.  
   
  

  

Ansökningshandlingar  
 Fullständig ansökan innefattar:   

  

• ifyllt webbformulär    

  

• projektbeskrivning uppladdad som bilaga i PDF-format.   

  

Projektbeskrivningen får omfatta högst 6 A4-sidor inklusive referenser (12 ppt Times New Roman, 
enkelt radavstånd, automatisk radbrytning).   

  

Projektbeskrivningen kan skrivas på engelska eller svenska och skall innehålla den information som 
krävs för att bedöma projektets målsättning, originalitet och genomförbarhet.   

  

Projektet ska ha ett övergripande syfte och ett antal specifika mål. De ska formuleras på ett sådant 
sätt att om projektet fullfinansieras, och om alla år som ansökts för beviljas, så bör målen för 
projektansökan ha uppnåtts. Det är därför synnerligen viktigt att ansökan innehåller en rimlig 
budget med avseende på forskningen som föreslås.   

  

Målen ska direkt kunna jämföras med slutrapporteringen där redogörelse för projektets progress 
och resultat lämnas.   

  

Det är väsentligt att projektet beskrivs så att man får en god uppfattning om dess ställning i ett 
nationellt/internationellt sammanhang. Hänvisa inte till bilagor, då sådana inte beaktas. I 



projektbeskrivningen skall anges om projektet inrymmer etiska problem och om dessa är av sådan 

art att etiska hänsyn skall tas. I projektbeskrivningen skall vidare anges om andra tillstånd och 

godkännanden behövs för det aktuella projektet. Huvudsökanden ansvarar själv för att tillse att 
projektet har de tillstånd och/eller godkännanden som krävs innan projektet eller det aktuella 
delprojektet påbörjas.  

  

Rubrik relevans; för barnonkologisk vård  
 I ansökningsformuläret finns ett stycke om barncancerrelevans; sökande ska i denna 
specialutlysning här ange relevansen för detta specialprojekt dvs. både för kardiologi samt 
cancer.  

  

  

  

Projektbeskrivningen ska innehålla följande rubriker  

  

• Syfte och mål; en redogörelse för det övergripande syftet och specifika mål för det föreslagna 
projektet.   

  

• Bakgrund; ett sammandrag av egen och andras forskning och tidigare resultat inom 
forskningsområdet.   

  

• Preliminära resultat: en beskrivning av egna försök/förstudier inom forskningsområdet   

  

• Arbetsplan; en sammanfattning av projektets/motsvarande uppläggning och tidsplan. Teori, 
metod och genomförande ska framgå.   

  

• Internationellt och nationellt samarbete: kortfattad beskrivning av samarbete med utländska och 
svenska forskare/forskargrupper eller kliniska samarbetspartners.  

  

• Etiska frågeställningar.  

  

• Fem särskilt utvalda, egna, publikationer inom området.   

  

• Viktigaste litteraturreferenserna.  



  

• Om huvud- eller medsökande har beviljade projekt eller andra aktuella ansökningar hos 
Barncancerfonden respektive Hjärt-Lungfonden som är snarlika skall skillnaderna mellan dessa och 

den aktuella ansökan beskrivas under särskild rubrik.  
   
 Observera att det inte går att sända ansökan elektroniskt om obligatoriska uppgifter saknas. 
Observera också att ansökans första sida måste skrivas ut, undertecknas och insändas till 
Barncancerfonden senast en vecka efter ansökningstidens utgång för att ansökan ska vara giltig. 
Kompletteringar godtas ej.   
    

Den undertecknade sidan insändes till:   
Forskning@barncancerfonden.se  
    
Ansökans utformning   
 Anvisningar till hur ansökningsformuläret fylls i finns i övre högra hörnet på varje flik.   
   
 Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska med följande undantag:  
 • Den populärvetenskapliga titeln ska skrivas på svenska.   

  

• Projekttiteln ska skrivas på engelska.   

  

• Den populärvetenskapliga sammanfattningen ska skrivas på svenska.   

  

• Sammanfattningen ska skrivas på engelska.  
    
Särskilda villkor  
• Högst 25% av huvudsökandes och medsökandes löner får bekostas av ramanslaget, och högst 

25% av ramanslaget får utnyttjas för detta ändamål.   
    
Generella villkor   

Se det separata dokumentet ”Generella villkor” i ansökningsportalen.   
   
 Så får du dina beviljade medel   
 Se det separata dokumentet ”Så här får du dina beviljade medel” i ansökningsportalen.   

  

Kontakt   
Vid frågor kring utlysningen   

  

Kristina Edner, Klinisk samordnare   

Tel: 08-584 209 64   
E-post: kristina.edner@barncancerfonden.se 

  

eller  

  



forskning@barncancerfonden.se 

 


