Kræftens Bekæmpelses strategiske pulje til forskning i data fra de
nationale kliniske databaser under DMCG.dk.
Kræftens Bekæmpelse har i 2012 allokeret 10 millioner kroner som strategisk satsning til støtte af
forskningsmæssig udnyttelse af data fra de nationale kliniske databaser under DMCG.dk. Dette oplæg
beskriver DMCG.dk’s forslag til, hvordan denne pulje kan anvendes, således at intensionerne bag
bevillingen bedst muligt imødekommes.
De nationale databaser under DMCG.dk er karakteriseret ved store historiske og indholdsmæssige
forskelle. Nogle databaser er oprindeligt oprettet som primære forskningsdatabaser og har eksisteret i
mange år, mens andre databaser har kvalitetsudvikling som baggrund for oprettelsen. Selvom nogle af de
sidstnævnte databaser kun har eksisteret i kort tid er det dog et fælles karakteristikum for alle databaserne,
at de indeholder store mængder data, der oftest er af meget høj kvalitet og komplethed i forhold til den
population de beskriver. Flere af databaserne har gennem årene været grundlag for ekstensiv forskning og
indeholder forskningsdata, der er unikke også i international sammenhæng. Disse data er nu gennem de
seneste år blevet suppleret med populationsdata, der beskriver patientforløbene og de dertil knyttede
kvalitetsparametre. Sammenlagt indeholder de kliniske databaser således data med et stort potentiale for
forskning, der kan bringe ny detaljeret viden om sammenhængene mellem diagnose, sygdomsudbredelse
og den givne behandling, samt ofte også forhold vedrørende komorbiditet, recidiv og livskvalitet.
DMCG’ernes sideløbende arbejde med kliniske retningslinjer, det indgående kendskab til datakvaliteten og
den kliniske virkelighed, hvori data er dannet, sikrer, at den forskning data giver mulighed for bliver
relevant og af høj kvalitet.
DMCG.dk, Regionernes Klinisk Kvalitetsudviklings Program og Kræftens bekæmpelse har en fælles ambition
om, at disse data i højere grad udnyttes i forskningen, og DMCG.dk hilser derfor den strategiske pulje
velkommen. DMCG.dk’s forretningsudvalg har på møder i foråret 2013 diskuteret, hvordan puljen bedst
kan bringes i anvendelse, således at dette dels sker i overensstemmelse med bevillingens intentioner, og
dels sikrer at flest muligt af DMCG’erne får andel i midlerne.
På baggrund af disse diskussioner skal det derfor foreslås, at midlerne i regi af KB uddeles efter følgende
retningslinjer:
Godkendte nationale databaser under RKKP og tilknyttet DMCG.dk kan ansøge om tildeling fra
puljen.
Der gennemføres en første ansøgningsrunde med ansøgningsfrist per 11. oktober 2013.
Hver database kan fremsende op til 2 forskellige ansøgninger på op til maksimalt 500.000,- kr.
(”nettokroner”). Ansøgningerne skal prioriteres af databaserne før fremsendelse.
Projektet skal være forskningsorienteret og have international publicering som delmål.
Projektet skal omhandle nationale studier af den omhandlede population.
Protokolsynopsis (2 – 3 sider) inkl. budget og tidsramme fremsendes med ansøgningen.
Projektet forventes afrapporteret til DMCG.dk indenfor 2 år efter modtagelse af bevillingen.
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Midlerne kan bl.a. tildeles projekter med følgende grundelementer:
o Kvalitetskontrol af data i den nationale kliniske database f.eks. validering af data ift.
centrale registre.
o Studier, der tager udgangspunkt i eksisterende data i databaserne, hvor midlerne anvendes
til finansiering af ph.d. eller postdoc projekter.
o Studier, hvor data i databaserne indgår i datasamarbejder med andre registre f.eks.
Cancerregisteret
Givet at de fremsendte ansøgninger lever op til ovennævnte kriterier tildeles hver database i første
runde midler til projektet, som DMCG’en har prioriteret øverst.
Der kan efter denne runde være yderligere midler i puljen. Disse midler tildeles i så fald herefter de
projekter DMCG’erne har prioriteret som nummer 2 i deres ansøgning.
Er der ikke midler i puljen til at alle prioritet 2 ansøgninger kan imødekommes vælger et af
DMCG.dk nedsat udvalg mellem ansøgningerne
Er der efter denne 2. runde fortsat midler i puljen går disse midler tilbage til KB.
DMCG.dk nedsætter udvalg til at varetage tildelingen. Formanden for DMCG.dk deltager i udvalgets
arbejde.
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