Søk forskningsmidler fra Extrastiftelsen gjennom Kreftforeningen
Det er mulig å søke støtte til kreftrelevant forskning fra Extrastiftelsen gjennom Kreftforeningen.
Kreftforeningen inviterer til samarbeid med forskningsmiljøer om å utarbeide søknader som er i tråd
med Extrastiftelsens strategi og Kreftforeningens prioriteringer.
ExtraStiftelsen prioriterer forskning enda tettere opp mot helseutfordringene som innbyggerne i
Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene. Det er særlig problemstillinger knyttet til helse- og
tjenestetilbud i kommuner og samhandling i kommunen og mellom tjenestenivå som løftes. Det vil
fortsatt være mulig å søke om støtte til klinisk forskning knyttet til utvikling av nye
behandlingsmetoder og tjenester innen spesialisthelsetjenesten.
https://extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-forskning/
For søknadsåret 2017 prioriterer Kreftforeningen forskningsprosjekter innenfor disse områdene:
•
•
•

Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommunene
Samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten (også samhandling med
spesialisthelsetjenesten)
Klinisk, pasientnær forskning, både kommune- og i spesialisthelsetjenesten

Vi ønsker oss særlig prosjekter på følgende temaer:
•
•
•
•
•

Eldre og kreft
Forebygging
Rehabilitering
Pasientforløp/pakkeforløp for kreft
Velferdsteknologi

Kreftforeningene er en bruker- og interesseorganisasjon, og legger stor vekt på at brukermedvirkning
er ivaretatt i de ulike fasene av forskningsprosjektet. Der hvor brukermedvirkning ikke er aktuelt skal
dette forklares og begrunnes.
Søknadsprosessen er delt i to trinn, der første trinn består i å sende en kort skisse som
Kreftforeningen bedømmer ut fra ovennevnte kriterier. Den ferdig utfylte skissen må være hos
Kreftforeningen innen onsdag 19. april. Kontakt laila.jensen@kreftforeningen.no eller tlf.
402 33 144 for å få tilsendt en skissemal. Søkere som går videre fra første runde vil få beskjed om
dette senest 28.april. De vil så bli invitert til å skrive en full søknad. Kreftforeningen må ha ferdig
søknad tilsendt innen 21. mai. Endelig frist til Extrastiftelsen er 1. juni.
Det gjøres oppmerksom på at det også er mulig å søke forskningsmidler direkte fra Kreftforeningen
gjennom «Open Call 2017», Kreftforeningens årlige åpne utlysning med søknadsfrist 1. juni.
https://kreftforeningen.no/forskning/sok-forskningsmidler/
Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

