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Danske Kræftforskningsdage er kommet for at blive | Vi søger en
engageret konsulent med erfaring fra kræftområdet
 
 

"Jeg besøgte i dag Danske Kræftforskningsdage i Kolding #DKD2022. Her mødte jeg mange dedikerede forskere
inden for kræftområdet" - skriver Sundhedsminister Magnus Heunicke på twitter. Foto: DCCC.
 
Det er ikke endnu en klassisk klinisk konference i din kalender, når Danske
Kræftforskningsdage løber af stablen. Dagene er unikke, fordi de samler hele
kræftområdet under ét tag. Årets konference blev skudt i gang med en åbningstale fra
Sundhedsminister Magnus Heunicke og i løbet af dagene blev der også uddelt priser til
forskere med sans for formidling og stærk akademisk viden.
 
Konferencen er en hjørnesten i samarbejdet mellem DCCC og DMCG.dk. Med Danske
Kræftforskningsdage ønsker vi at skabe rammerne for mere vidensdeling og
samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner – til gavn for patienterne. Vi
er glade for at kunne sige, at Danske Kræftforskningsdage er kommet for at blive. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen den 31. august – 1. september 2023.
 
Det er nu muligt at finde de forskellige oplæg fra dagene på hjemmesiden.
 

https://region-midtjylland.uxmail.io/not_available_in_archive/
https://www.dccc.dk/nyheder/bedste-poster-og-flashtalk-hyldes-til-danske-kraftforskningsdage-2022/
https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/


Har konferencen inspireret dig til at arbejde inden for kræftområdet – så
kig her!
Vi søger en kollega med sundhedsfaglig eller samfundsvidenskabelig baggrund, som
ønsker at arbejde med den fortsatte udvikling af kræftområdet. Trives du med at
samarbejde tværfagligt og har du lyst til at arbejde med kræftområdet i en
organisatorisk kontekst, så kan vi tilbyde en spændende stilling, hvor du får
samarbejdspartnere i hele landet og skal bidrage til at løse konkrete opgaver med
national indvirkning. Læs mere her – obs: ansøgningsfrist d. 15. september 2022.
 
Hold øje med - eller vælg at abonnere på - DCCC's kalender for information om de
næste aktiviteter, som du kan tage del i. Nedenfor kan du læse mere om de seneste
og kommende DCCC-aktiviteter.
 

       

Bedste poster og flashtalk hyldes til Danske
Kræftforskningsdage 2022
Mulighed for mere målrettet individualiseret behandling af
brystkræftrelateret lymfødem og anvendelsen af en ny
biomarkør til understøttelse af behandlingsbeslutninger
relateret til tilbagefald af ovariecancer, er temaerne hos de
to prisvindere Caroline Lilja og Louise Faaborg.

Læs mere

Klar til kræftforskningsdage
Mere end 500 klinikere, forskere, patienter og
beslutningstagere mødes 25.-26. august til Danske
Kræftforskningsdage 2022, der løber af stablen i Kolding.
Sundhedsminister Magnus Heunicke åbner konferencen.

Læs mere

DCCC støtter forberedelsen af flere kliniske
studier og sikrer et fortsat stærkt nationalt og
tværfagligt samarbejde om patienter med
behandlingsresistent cancer
Indsigt og kortlægning af livskvaliteten hos patienter med
sygdomme som knoglemarvskræft, tarmkræft eller
brystkræft samt forebygge tilbagefald efter kirurgisk
indgreb ved modermærkekræft, er eksempler på nogle af
de aktiviteter DCCC har givet økonomisk støtte til i den
seneste ansøgningsrunde.

Læs mere

Skarp konkurrence om scenepladserne til årets
Danske Kræftforskningsdage
På kort tid er Danske Kræftforskningsdage blevet det sted,
som samler den danske kræftforskning og skaber et fælles
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forum som mange havde savnet. Hvert år hædres de
bedste indsendte abstracts fra unge forskere med en
invitation til hovedscenen. Det faglige input var knivskarpt i
år, men de udvalgte er fundet - og er netop nu i gang med
at forberede deres præsentation.

Læs mere

Læs flere nyheder fra DCCC

ARRANGEMENTER

I kalenderoversigten på DCCC's hjemmeside kan du finde information om kommende
begivenheder i DCCC-regi eller begivenheder, der har relation til DCCC. Det inkluderer
konferencer, internater, workshops, årsmøder og meget mere. Herunder kan du se et
udpluk af kommende arrangementer.

Har I kommende aktiviteter eller arrangementer, som egner sig til DCCC's kalender, så
husk gerne at sende relevante oplysninger til dccc.info@dccc.dk.

Kommende arrangementer
 
26-09-2022
The European Cancer Survivorship and Rehabilitation Symposium (ECRS)
For 6. gang afholder Kræftens Bekæmpelse det europæiske symposium med fokus på
survivorship, senfølger, og rehabilitering, d. 26. - 27. september i København
 
28-09-2022
Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om senfølger efter kræft
Det nationale samarbejde Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om
senfølger efter kræft d. 28. september 2022, kl. 9.30 - 17.00 på Hindsgavl Slot i
Middelfart. Formålet med seminaret er at stille skarpt på, hvor langt forskningen i
senfølger er kommet, hvordan viden kan implementeres i sundhedsvæsenet, hvad status
er for senfølgetilbud til patienterne, og hvor udviklingen af senfølgetilbud til patienterne
peger hen. Gratis deltagelse.
 
26-10-2022
Videnscentermøde i ACROBATIC
Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi, ACROBATIC, afholder sit 2. videnscentermøde
med fokus på 'Eksperimentel Kræftkirurgi' den 26. oktober, 2022, kl. 10:00-16:00, i
Nyborg. Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2022.
 
10-11-2022
Netværksmøde - Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning
Sæt kryds i kalenderen d. 10. - 11. november 2022, hvor Dansk Netværk for Præklinisk
Radiobiologiforskning afholder netværksmøde på Hotel Park i Middelfart.
 
10-11-2022
Møde i Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose
Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose afholder møde
torsdag d. 10. - 13. november 2022 på Klitgården Refugium,  Skagen. Ved mødet vil der
primært fokuseres på at arbejde videre mod at planlægge og tilrettelægge
studier. Tilmeldingsfrist: 7. oktober 2022.
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14-11-2022
Internationalt symposium om ctDNA
I forbindelse med DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided
kræftbehandlings årsmøde d. 15. november, afholdes et internationalt symposium med
speakers fra hele verden d. 14. november kl. 9:00 - 19:00, i København. Tilmeldingsfrist:
30. september 2022 kl. 15:00.
 
15-11-2022
Årsmøde 2022 - DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided
kræftbehandling
DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
afholder årsmøde d. 15. november 2022, i København. I fobindelse med årsmødet
afholdes et internationalt symposium med speakers fra hele verden d. 14. november
2022. Tilmeldingsfrist: 30. september, 2022.

REDAKTIONEN

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center – er det nationalt forpligtende samarbejde
om forskning og udvikling af kræftområdet. 
 
Vores nyhedsbrevet er for alle, der ønsker at følge med i de nationale og tværfaglige
aktiviteter og projekter på kræftområdet. Nyhedsbrevet udsendes 4 til 6 gange årligt.
 
Skriv til redaktionen på dccc.info@dccc.dk, hvis du har et tip om en historie til
nyhedsbrevet.

Har du en kollega, som endnu ikke modtager nyhedsbrevet kan vedkommende tilmelde
sig her eller via formularen på DCCC's hjemmeside www.dccc.dk
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