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Dansk-kinesisk forskningssamarbejde på cancerområdet 

Danmarks Grundforskningsfond har netop indkaldt ansøgninger om støtte til forskningssamarbej-

de på cancerområdet. Sammen med the National Natural Science Foundation of China (NSFC) vil 

fonden etablere forskningscentre, hvor danske og kinesiske kræftforskere sammen kan arbejde 

frem mod at knække nogle af de kræft-koder, der stadig udfordrer os.

Danmarks Grundforskningsfond har igennem det seneste år arbejdet på at skabe rammer for et forsk-

ningssamarbejde mellem fremragende danske og kinesiske forskere. Sammen med the National Natural 

Science Foundation of China (NSFC) har fonden iværksat et initiativ, der støtter etableringen af noget, 

man kunne kalde virtuelle grundforskningscentre, siger Thomas Sinkjær, der er direktør for Danmarks 

Grundforskningsfond. 

”Vi forventer at etablere 1-3 projekter, der fra grundforskningsfondens side hver især vil kunne opnå støt-

te i størrelsesordnen 10-15 mio. kr. over en 3-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. 

Tilsvarende vil NSFC yde støtte til de kinesiske forskere, der deltager i projektet” fortæller Thomas 

Sinkjær.

”I første omgang er det muligt at søge om støtte til samarbejdsprojekter på cancerområdet, men vi afsøger 

i øjeblikket også muligheden af tilsvarende initiativer inden for andre forskningsområder. Til januar af-

holder vi i Beijing sammen med NSFC en workshop med det formål at afsøge potentialet for samarbejde 

inden for nano-området, og afhængig af erfaringerne med disse to forskningsområder, er det tænkeligt, at 

vi med tiden vil udvide samarbejdet til også at omfatte andre forskningsområder”, fortsætter Thomas 

Sinkjær.

Samarbejdet med kinesiske NSFC er blevet iværksat, fordi vi igennem et stykke tid har set, at Kina har 

opnået bemærkelsesværdige resultater som følge af en massiv satsning på forskningsområdet. ”Der er 

virkelig stort perspektiv i at samarbejde med kinesiske forskere, siger Klaus Bock, der er formand for 

Danmarks Grundforskningsfond, og fortsætter: ”Det stod klokkeklart for os, der deltog i videnskabsmini-

sterens delegationsrejse til Kina tidligere på efteråret, at det er nu, der skal tages handling i forhold til 

samarbejde med Kina. Det går hurtigt derude, og de har rigtig meget at tilbyde” fastslår han.

Yderligere oplysninger:

Se opslag om dansk-kinesisk forskningssamarbejde på cancerområdet på Danmarks Grundforsknings-

fonds hjemmeside: www.dg.dk

Kontakt:

Formand for Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse: Klaus Bock, mobil: 2219 5002, kb@dg.dk

Direktør for Danmarks Grundforskningsfond: Thomas Sinkjær, tlf. 3318 1950, mobil: 4028 9106, 

ts@dg.dk

Danmarks Grundforskningsfond er en uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk grundforskning inden for 

alle fagområder. Fonden blev oprettet i 1991 med en kapital på 2 mia. kr. Fondens primære virkemiddel er støtte til 

oprettelse af ”Centres of Excellence” på højeste internationale niveau for en 5-10 årig periode.

Gennem årene har 68 ”Centres of Excellence” fået tilsagn om i alt 3,8 mia. kr. Den årlige støtte udgør gennemsnit-

ligt ca. 300 mio. kr. I folketingsåret 2007-2008 skal fondens lovgrundlag revideres og et fremtidigt finansierings-

grundlag sikres. Læs mere om Danmarks Grundforskningsfond på: www.dg.dk


