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HAKUILMOITUS

FICAN South kehityshankkeiden rahoitushaku vuodelle 2020

Eteläinen syöpäkeskus, FICAN South, on yksi viidestä Kansallisen syöpäkeskuksen (FICAN) alueellisesta syö-
päkeskuksesta. Syöpäkeskusten tavoitteena on kehittää syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntou-
tusta, sekä syöpätutkimusta ja opetusta alueellisesti toimivina integroituina yksikköinä.

FICAN South julistaa haettavaksi 300 000€ projektirahoitusta, jolla rahoitetaan vuoden 2020 aikana toteu-
tettavia kliinisiä kehityshankkeita (1.1-31.12.2020). Myös käynnissä oleviin kliinisiin kehityshankkeisiin voi
hakea jatkorahoitusta vuodelle 2020. STM valtionrahoitus on aukeamassa lähiaikoina ja hankkeita arvioi-
daan myös tämä huomioiden.

Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on avaamassa rahoitushaun alueellisille syöpäkeskuksille lähi-
viikkoina. FICAN Southille saapuvat rahoitushakemukset arvioidaan myös STM:n rahoitushaun kriteerit
huomioiden. Hankkeen tulosten laajempi kansallinen sovellettavuus katsotaan STM:n haussa eduksi.

Hakijana (hakijoina) voi olla FICAN Southin sopijapuolten (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY) palveluksessa
tai heihin rinnastettavissa oleva toimija, jonka tehtävät liittyvät syövän ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon,
kuntoutukseen, syöpätutkimukseen tai syöpään liittyvään opetukseen.

Rahoitusta (10.000 – 70.000 euroa) myönnetään FICAN Southin yhteistyöprojekteille, joissa on osallisena toi-
mijoita vähintään kahdesta FICAN Southin sopijapuolesta (HUS, HY, Eksote, Kymsote, PHHYKY).

Rahoituksen käyttötarkoituksena voi olla esimerkiksi henkilöstön palkkaus (ml. tutkijakuukaudet), diagnosti-
set palvelut, potilaan hoitoon liittyvä translationaalinen tutkimus, hoitosuositusten laatiminen, koulutus ym.

Projektirahoitusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:

kliinisen tutkimuksen mahdollistaminen yhtenäisesti koko FICAN Southin alueella

- kliinikkojen ja perustutkijoiden välisen dialogin lisääminen
- erikoisalojen ja sairaaloiden välisen dialogin lisääminen
- uusien diagnostisten menetelmien laajentaminen ja käyttöönotto
- syövän hoitoon liittyvien käytäntöjen suunnittelu ja käyttöönotto
- syöpähoitojen vaikuttavuuden arviointi
- potilaan tuki ohjelmat

Hakemus tehdään liitteenä olevalle lomakkeelle. Siitä tulee ilmetä hakijoiden toimipaikat, projektisuunni-
telma sisältäen projektin aikataulun ja alustavan kustannusarvion ml. mahdollinen muu rahoitus ko. tarkoi-
tukseen. Rahoituksen saaneilta edellytetään projektin kustannusten raportointia vuosineljänneksittäin sekä
tulosten raportointia loppuseminaarissa 2021.
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FICAN Southin kliininen työryhmä arvioi rahoitettavat projektit siten, että projektien rahoitus voisi alkaa
helmikuussa 2020.

Hakemus toimitetaan elektronisesti FICAN Southiin tuula.kallioinen@hus.fi ja sen tulee olla perillä maanan-
taina 13.1.2020 klo 15.00 mennessä. Hakemus käsitellään sellaisena kuin se on jätetty hakuajan päätty-
essä. Rahoituksen saaneet vastuuhakijat ja kehityshankkeet julkaistaan FICAN Southin verkkosivuilla
www.ficansouth.fi

Lisätietoja: Mika Mustonen, johtaja, FICAN South, mika.mustonen@hus.fi p. 040-620 9879
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