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Foråret er over os – og dermed nærmer sommeren sig så småt. Vil du nå at søge
DCCC's støttepulje inden sommerferien rammer, er sidste chance den 18. april. Du
kan som altid søge støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter, der på den ene eller
anden måde bidrager til at forbedre kræftforskning og -behandling her i landet. Du kan
søge ved at klikke her - vi glæder os til at se din ansøgning og til at støtte endnu mere
udvikling på kræftområdet.
Er du blandt dem, der gerne vil præsentere din forskning på Danske
Kræ ftforskningsdage 2021 og deltage aktivt i den vidensdeling, der er kernen i
konferencen, er det nu, du skal indsende dit abstract. Call'et er åbent frem til 28.
april. Ved konferencen vil vi gerne vise den igangværende forskning på kræftområdet. Vi
inviterer derfor alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter,
kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter. Postersession foregår
online i år, hvor de virtuelle posters suppleres af korte videopræsentationer – og alle
deltagere vil derfor kunne gå på poster-tur hjemmefra i ugerne op til og ugerne efter
Danske Kræftforskningsdage. Igen i år vil vi gerne hylde den gode formidling. Det gør vi

ved at uddele en formidlingspris til en forsker, der er særligt god til at gøre sin forskning
let tilgængelig for deltagerne på konferencen. Vi glæder os til at se, hvilke kreative
løsninger, der finder vej til postersessionen på Danske Kræftforskningsdage.
I marts satte Kræftens Bekæmpelse, DMCG.dk og DCCC scenen til den politiske debat om
palliation og rehabilitering på Kræftpolitisk Forum. Den 27. april inviterer DMCG.dk og
DCCC til webinar om en styrket palliativ indsats. Fokus vil her være på den aktuelle
forskning og de konkrete erfaringer med at styrke patienternes livskvalitet gennem
kræftforløbet med den palliative indsats: Hvad lykkes vi med? Hvor er vi stadig ikke i mål?
Hvad er de største udfordringer?
Det er selvfølgelig gratis at deltage, og mere end 150 har allerede meldt sig til. Du kan
tilmelde dig her – webinaret henvender sig til alle interesserede, men er særligt relevant
for læger og sygeplejersker indenfor kræftområdet på både hospitaler, i kommuner og
almen praksis.
Læs mere om DCCC-aktiviteterne nedenfor – og husk, at du kan følge os på
Twitter og LinkedIn, hvor vi løbende deler historier, nyheder og aktiviteter.

Præ sentér din forskning på Danmarks største
kræ ftkonference
Vil du præsentere din forskning for omkring 500 forskere og
klinikere på landets største kræftkonference, skal du sende
dit abstract ind nu. Læs mere.

Netvæ rk vil bekæ mpe venøs trombeboli hos
patienter med lungekræ ft
Kræftpatienter rammes ofte også af venøs tromboemboli
(øget risiko for blodpropper). Det forværrer chancen for at
overleve sygdommen markant. Derfor støtter DCCC dette
projektet, der bl.a. arbejder videre med at implementere
kliniske retningslinjer for både forebyggelse og behandling
af patienter med lungekræft. 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

13-04-2021
Webinar: Litteratursøgning - DMCG retningslinjer
Dette webinar har til hensigt at beskrive de mange veje, der er til at sikre et systematisk
fremsøgt evidensgrundlag. Herudover gennemgår vi, hvilken støtte
Retningslinjesekretariatet kan yde til DMCG'erne med henblik på at øge kvaliteten af
søgeprocessen og stimulere til øget sparring med kvalitetskonsulenterne i processen.
Tilmeldingsfrist: 12. april 2021
19-04-2021
Netværksmøde i Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA)
3. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 19. april 2021.
27-04-2021
Webinar om en styrket palliativ indsats
Kan vi med en styrket palliativ indsats gennem kræftforløbet forbedre patienternes
livskvalitet? Webinaret henvender sig til alle interesserede, men er særligt relevant for
læger og sygeplejersker inden for kræftområdet på både hospitaler, i kommuner og
almen praksis.
19-05-2021
DCCC Stråleterapi webinar
Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have
fokus på det nationale samarbejde i immunradioterapi.
20-05-2021
Digital workshop om urinvejskræft
Kræft i urinvejene er et stort sundhedsmæssigt problem i Danmark. Derfor inviterer
Kræftens Bekæmpelse til en digital workshop, hvor interne såvel som eksterne
oplægsholdere deler nyeste viden inden for området for at drøfte perspektiver på og
mulige initiativer med størst potentiale for at forbedre overlevelsen.
25-05-2021
Next Meeting in Multidisciplinary Network for Focal therapy of Prostate Cancer
The next meeting will take place 25-26th May 2021 at Sandbjerg Gods in Denmark as a
symposium. We hope the corona situation will give us the chance to meet in person so
we can elaborate in depth with the defined research questions and protocol
propositions. Please, save the dates.
26-05-2021
DCCC Onco-Cardiology internat
Mødet er det tredje i DCCC Onco-Cardiology netværk, DOC. Det afholdes over to dage på
Sandbjerg Gods.
26-08-2021
Danske Kræftforskningsdage 2021
Landets største kræftkonference vender tilbage den 26. og 27. august 2021.

REDAKTIONEN

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center - er et nationalt, forpligtende samarbejde
om forskning og behandling på kræftområdet. DCCC understøtter, at det
sundhedsfaglige personale på landets kræftafdelinger og forskere på tværs af landsdele

og institutioner deler ny viden og nye behandlingsmetoder hurtigere og mere
systematisk, så vejen fra forskning til klinik forkortes. Alt sammen for at bidrage til en
bedre kræftbehandling i Danmark.
Nyhedsbrevet fra DCCC er for alle, der ønsker at følge med i nationale og tværfaglige
aktiviteter og projekter på kræftområdet, der foregår i regi af DCCC eller via vores
samarbejdspartnere. 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
Du kan også følge os på Twitter og på LinkedIn
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