Foreløbigt Program 2022
Torsdag den 25. august

09.00-10.00 Ankomst og registrering
Opsætning af posters fra kl. 09.00

10.00-10.30 Velkomst
10.30-12.00 Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset
Sessionsansvarlig: Ulrik Lassen
På baggrund af indsendte abstracs og postere til Danske Kræftforskningsdage udvælges syv yngre
forskere som får lov at præsentere deres forskning fra hovedscenen.

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Hvordan kan deltagelse i kliniske studier blive mere attraktivt for patienterne?
Sessionsansvarlige: Cai Grau og Lise Bjerrum Thisted
1.

Why do we need more patients in clinical trials?
v. Cai Grau, professor og forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi

2.

Randomized clinical trials – limitations and possible alternatives. The Dutch experience
v. Hans Langendijk, professor, dr.med., University Medical Center Groningen, The Netherlands

3.

Systematisk inddragelse af patienter i alle aspekter af et klinisk studie - engelske erfaringer
v. Ane Appelt, Lektor i fysik, Leeds Universitet

4.

Rekruttering og fastholdelse af deltagere i klinisk forskning – erfaringer fra Models of Cancer
Care forskningsprogram
v. Mary Jarden, professor og forskningsleder ved Center for kræft og organsygdomme,
Rigshospitalet

5.

Patienters motivation for forsøgsdeltagelse

14.30-15.30 Postersession m. flashtalks
Sessionsansvarlig: Ulrik Lassen
Her har mere end 100 udvalgte forskere mulighed for at fremvise og præsentere deres poster og
abstract. Desuden vil et par udvalgte postere blive præsenteret som flashtalks fra en mindre scene.

15.30-17.00 Kræftkirurgi – nationalt og tværfagligt samarbejde forbedrer overlevelse og
livskvalitet
Sessionsansvarlige: Michael Borre og Ismail Gögenur
1.

Præhabilitering til forebyggelse af komplikationer efter kræftkirurgi
v. Ismail Gögenur, professor og leder af Center for Surgical Science (CSS)

2.

Kvalitetssikring af kirurgien skaber og forbedrer morgendagens behandlinger
1) Udvikling af minimal invasiv lungebesparende kirurgi til lungecancer
v. René Horsleben Petersen
2) Erfaring med National MDT og pankreaskirurgi
v. Claus Fristrup
3) Hvordan er behandlingen af nyrecancer kommet på internationalt niveau i Danmark
v. Lars Lund
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4) Ændringer i ovariecancer behandling og overlevelse i Danmark gennem 20 år. Fra
international bundplacering til top med regionale forskelle og fortsatte udfordringer.
v. Claus Høgdall
3.

Øget indsats fra præhabilitering til kirurgisk teknik og survivorship ved at nedbryde siloer og
samle kræftkirurger på tværs af discipliner og regioner - strategien i nyt Dansk Forskningscenter
v. Lene Hjerrild Iversen, professor, centerleder af Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi:
ACROBATIC, og overlæge Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk
Medicin, Aarhus Universitet.

4.

Den kirurgiske pille kan ændre tumorens fænotype - en integreret onkologisk/kirurgisk
behandlingsstrategi
v. Ole Thorlacius-Ussing, Klinikkoordinerende professor, overlæge, dr.med.

17.00-17.30 KB's Juniorforskerpris
Kræftens bekæmpelse uddeler to priser, inden for området basal, biologisk og epidemiologisk
kræftforskning, og inden for området klinisk kræftforskning til to talentfulde yngre forskere, der har
ydet en særlig indsats inden for dansk kræftforskning.

17.30-18:00 Overraskelse i salen
Fredag den 26. august

08.30-08.45 Velkommen tilbage
08.45-10.15 Bedre patientbehandling gennem nationale og tværfaglige projekter
Sessionsansvarlige: Camilla Qvortrup og Tarec Christoffer El-Galaly
1.

Hvordan forbedrer vi socialt sårbare lungekræftpatienters mulighed for at modtage optimal
behandling?
v. Erik Jakobsen på vegne af Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Det Nationale
Forskningscentre for Lungecancer

2.

Bedre forudsigelse af overlevelse ved Hodgkin lymfom ved brug af machine learning
v. Rasmus Kragh Jørgensen på vegne af Dansk Lymfomgruppe (DLG)

3.

Strålebehandling af patienter med rectumcancer- en ny organbevarende modalitet
v. Laurids Østergaard Poulsen, overlæge ph.d., på vegne af Dansk Kolorectal Cancer Gruppe
(DCCG)

4.

Ude godt, hjemme bedst – sikker ambulant behandling af patienter med akut myeloid leukæmi
med systematisk patientinvolvering; et landsdækkende projekt
v. Kristina Holmegaard Nørskov sygeplejespecialist, ph.d. på vegne af Akut Leukæmi Gruppen
(ALG)

5.

Prognostiske faktorer for tilbagefald hos patienter med tidlig stadie af testikelkræft - kan en
højrisiko gruppe udpeges?
v. Thomas Wagner Nielsen, læge, stud.-ph.d. på vegne af Dansk Testis Cancer Gruppe (DaTeCa)

10.15-11.15 Postersession inkl. flashtalks
Sessionsansvarlig: Ulrik Lassen
Her har mere end 100 udvalgte forskere mulighed for at fremvise og præsentere deres poster og
abstract. Desuden vil et par udvalgte postere blive præsenteret som flashtalks fra en mindre scene.

11.15-12.15 Hvad bringer teknologien af løsninger?
Sessionsansvarlig: Henrik Frederiksen
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1.

Hvad er fremtiden inden for Immunterapi?
v. Inge Marie Svane, professor, direktør ved Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK)

2. Hvordan kommer kunstig intelligens til at hjælp i strålebehandlingen i den nærmeste fremtid?
v. Christian Rønn Hansen på vegne af Det Nationale forskningscenter for Stråleterapi
3.

Hvordan kan vi specifikt aktivere cancer-relevante T celler og sikre en målrettet immunterapi
v. Sine Reker Hadrup, Professor, Sektionsleder for Eksperimentel og Translationel Immunologi,
Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

4.

Fremtid for kræft og billeddiagnostik: PET-sporstoffer, AI og terapi
v. Malene Grubbe Hildebrandt, seniorforsker, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi og
overlæge, Nuklearmedicin ved OUH

12.15-13.15 Frokost
13.15- 14.45 Palliation: Hvordan styrker vi evnen til at lindre – på tværs af fagligheder og
sektorer?
Sessionsansvarlig: Mogens Grønvold og Dorte Ejg Jarbøl
1.

Palliation – hvor langt er vi nået, hvor skal vi hen, og hvor er udfordringerne?
v. Mogens Grønvold, professor, overlæge, dr.med., Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk
Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.

Hvad kan vi opnå med rettidig palliativ indsats i de forskellige sektorer
v. Mette Asbjørn Neergaard, klinisk professor, overlæge, Enhed for Lindrende Behandling
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

3.

Nyt fra forskningen – hvordan kan de pårørende støttes bedre?
v. Line Lund, ph.d., cand.scient.san.publ. Forskningsenheden, Palliativ Medicinsk Afdeling,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

4.

Den palliative indsats i almen praksis – perspektiver fra de praktiserende læger
v. Lisa Maria Sele Sætre, ph.d.-studerende, cand.med., Forskningsenheden for Almen Praksis,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

5.

Kortlægningen af kræftopfølgning og palliativ indsats i regioner og kommuner
v. Mai-Britt Guldin, professor, forskningsleder, REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

6. Fælles drøftelse på scenen
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