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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                       FEBRUAR 2020

Call for abstracts til Danske Kræftforskningsdage, nationalt seminar om CAR T-
cellebehandling og nye DCCC-bevillinger

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og DCCC inviterer alle interesserede til at indsende
abstracts om forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter og dermed
få muligheden for at præsentere forskningen på Danske Kræftforskningsdage 2020, som afholdes i
Odense den 27. og 28. august. Posters vil i år være hængt op under begge konferencedage. Læs mere
og find call for abstracts nedenfor.

Den 1. april inviterer DCCC forskere, klinikere og beslutningstagere til nationalt seminar om CAR T-
cellebehandling. Tilmeldingsfristen er den 23. marts, men bemærk, at pladserne fordeles efter først til
mølle-princippet. Se mere i kalenderoversigten nedenfor.

65 nationale, tværfaglige projekter og netværk er nu en del af DCCC. Læs nedenfor om to nye nationale
projekter, som netop har modtaget støtte. Næste ansøgningsfrist til at søge støtte hos DCCC er den 4.
maj 2020. Find information om støttemuligheder og vejledning til ansøgning her: http://www.dccc.dk/sog-
stotte/.
 
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.
 

Call for abstracts: Præsenter din forskning på
Danske Kræftforskningsdage 2020
Danske Kræftforskningsdage er en lejlighed til at orientere sig
i aktuel forskning samt skabe nye netværk, når både
forskere, klinikere, patientforeninger og beslutningstagere
mødes i Odense den 27. og 28. august 2020. Læs mere.

DCCC støtter to nye nationale projekter med
tiltag for særlige patientgrupper
To nye nationale projekter modtager støtte fra DCCC til
henholdsvis at afdække behandlingsmuligheder med
protonterapi til patienter med hovedhals-kræft samt udvikling
af opfølgningsmodel til patienter, som er behandlet for kræft i
spiserør eller mavesæk. Læs mere.

https://mailchi.mp/0aaa9b611043/dccc-nyhedsbrev-februar-2020?e=[UNIQID]
http://www.dccccancer.dk/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/nationalt-seminar-chimeric-antigen-receptor-car-t-cell-therapy/
http://www.dccc.dk/sog-stotte/
mailto:dccc.info@dccc.dk
https://www.dccc.dk/nyheder/call-for-abstracts-prasenter-din-forskning-pa-danske-kraftforskningsdage-2020/
https://www.dccc.dk/nyheder/dccc-stotter-to-nye-nationale-projekter-med-tiltag-for-sarlige-patientgrupper/
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Knæk Cancer-bevilling til landsdækkende
undersøgelse af målrettet behandling baseret på
gensekventering ved fremskreden kræft
Med projektet ProTarget vil man teste målrettede
kræftlægemidler til andre kræftsygdomme. Projektet er
forankret i mangeårigt, tæt nationalt samarbejde mellem de
eksperimentelle kræftbehandlingsenheder i Danmark. Læs
mere.

Aktuelt opslag: Pulje skal understøtte
implementering af PRO i klinisk praksis og
kvalitetsdatabaser
Kræftens Bekæmpelse har afsat Knæk Cancer 2019 midler til
puljeindsats, som skal understøtte, at anvendelsen af
patientrapporterede oplysninger (PRO) på kræftområdet
integreres i både klinisk praksis og kliniske
kvalitetsdatabaser. Ansøgningsfrist: 20. april kl. 15.00. 
Læs mere.

Læs flere nyheder fra DCCC

ARRANGEMENTER

DCCC kalender

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.

Aktuelle arrangementer

02-03-2020: Smag på Livet inviterer til gå hjem-møde om senfølger efter hoved-halskræft
DCCC-netværket Smag på Livet sætter fokus på senfølger til hoved-halskræft og deres betydning for
livskvaliteten til gå hjem-møde, som denne gang afholdes ved REHPA.
Tilmeldingsfrist: 24. februar 2020

05-03-2020: Workshop om social sårbarhed ved lungekræft
Dansk Forskningscenter for Lungekræft og Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS) inviterer
til workshop om social sårbarhed ved lungekræft, som afholdes i Middelfart den 5.- 6. marts 2020.
Tilmeldingsfrist: 11. februar 2020

13-03-2020: Oligo-workshop
DCCC Stråleterapi inviterer til Oligo-workshop, der skal bygge videre på DCCC RT IP15 gruppens arbejde
og strukturere fremtidige fælles projekter. 
Tilmeldingsfrist: Tilmelding efter først til mølle-princippet.

17-03-2020: 3. workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i
behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer
Programmet byder på to sessioner, hvor der bl.a. skal drøftes status og nye tiltag i de deltagende
afdelinger.
Tilmeldingsfrist: 3. marts 2020 

25-03-2020: Kræftpolitisk Forum 2020: Kvalitet i kræftpatienters forløb - sådan løfter vi kvaliteten
DMCG.dk, DCCC og Kræftens Bekæmpelse inviterer politikere og sundhedsvæsenets parter til sammen
at drøfte, hvordan vi aktivt kan bruge sundhedsdata til at skabe synlighed og overblik over kvaliteten i
kræftpatientforløb og derigennem øge kræftpatienters livskvalitet og overlevelse.

https://www.dccc.dk/nyheder/knak-cancer-bevilling-til-landsdakkende-undersogelse-af-malrettet-behandling-baseret-pa-gensekventering-ved-fremskreden-kraft/
https://www.dccc.dk/nyheder/aktuelt-opslag-pulje-skal-understotte-implementering-af-pro-i-klinisk-praksis-og-kvalitetsdatabaser/
http://www.dccc.dk/nyheder/
http://www.dccccancer.dk/kalender/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/smag-pa-livet-inviterer-til-ga-hjem-mode-om-senfolger-efter-hovedhalskraft/
mailto:ambe@kp.dk
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/workshop-om-social-sarbarhed-ved-lungekraft/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/workshop-om-social-sarbarhed-ved-lungekraft/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/oligo-workshop/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/oligo-workshop/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/3.-workshop-i-dccc-projektet-etablering-af-netvark-for-harmonisering-af-somatisk-variantfortolkning-i-behandlingsojemed-for-patienter-med-behandlingsrefraktar-cancer/
mailto:cbak@clin.au.dk
http://https//www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/kraftpolitisk-forum-2020/
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Tilmeldingsfrist: 2. marts 2020 

01-04-2020: Nationalt seminar: Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-cell therapy
Danish Comprehensive Cancer Center invites clinicians, researchers and chief medical officers and heads
of departments from the Danish university hospitals and universities to a national seminar on Chimeric
Antigen Receptor (CAR) T-cell therapy for cancer.
Tilmeldingsfrist: 23. marts 2020

27-04-2020: Workshop om kvalitetssikring af strålebehandling i kliniske forsøg
Repræsentanter fra alle DMCG’er inviteres til første workshop om kvalitetssikring af strålebehandling (RT-
QA) i kliniske forsøg.
Tilmeldingsfrist: 16. marts 2020

Kommende arrangementer i 2020

27-08-2020: Danske Kræftforskningsdage 2020
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer Center afholder
for tredje gang Danske Kræftforskningsdage i Odense den 27. og 28. august 2020.
Tilmelding: Åbner primo maj måned.

05-11-2020: IMACC2020
Den første International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC) afholdes i Aarhus den 5. og 6.
november 2020. Formålet med konferencen er at samle klinikere, forskere og multidisciplinære grupper
for at styrke internationalt samarbejde, forskning og udvikling inden for analcancer.

REDAKTIONEN

Nyhedsbrevet fra DCCC er et nyhedsbrev for alle interesserede i DCCC-nyheder om nationale og
tværfaglige tiltag 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 

Du kan også følge os på Twitter og på LinkedIn
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