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9. februar er deadline for at søge om støtte til nye projekter og
netværk | Velkommen til det nye år og til det nye nationale
forskningscenter Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi
 
 
Et 12. nationalt forskningscenter ser dagens lys i januar 2022. Dansk Forskningscenter
for Kræftkirurgi, ACROBATIC, har store ambitioner om at samle og højne dansk
kræftkirurgi – til glæde for både kirurger og patienter. Læs hvordan centrets forankrede
samarbejde allerede nu har været grobund for, at kræftkirurger deler og anvender nye
metoder på flere kræftformer. 
 
Med et stort 'godt nytår' indbyder vi også til ansøgninger til DCCC's pulje om støtte –
årets første runde er åben nu, og har frist den 9. februar. Du kan se mere om, hvordan
du søger puljen her. 
 
I DCCC ser vi frem til, at vi igen kan mødes fysisk i de mange projekter og netværk, som
laver et fantastisk spændende arbejde. Hold endelig øje med DCCC's kalender for
information om de næste aktiviteter, som du kan tage del i.
 
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.

Forankret samarbejde sikrer fremtidens
udvikling af kirurgien
Et nyt nationalt forskningscenter tager i disse måneder sine
første fælles skridt på tværs af kræftkirurgien. Dansk
Forskningscenter for Kræftkirurgi, ACROBATIC, vil løfte
kirurgien for de fleste kræftformer og fremme samarbejde
og deling af 'know-how' mellem de forskellige dele af et
kræftforløb. Et fokus på udvikling af kræftkirurgien har
længe været efterlyst i kirurgiske kredse, og nu er centret
en realitet. Læs mere.

Netværk og kliniske studier i hele landet får
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økonomisk fødselshjælp fra DCCC
Startkapital til nye tværfaglige netværk eller forberedelsen
af nationale og multidisciplinære kliniske studier er kernen
af det, som puljen hos DCCC kan søges om støtte til. Ikke
mindre end 32 netværk og 47 kliniske studier er det blevet
til siden 2017. I november 2021 kom der tre mere til. Læs
mere.

Brug patienternes evalueringer aktivt og med
et formål
Når patienter løbende selv-evaluerer symptomer og
livskvalitet i et kræftforløb, har det stort potentiale – både i
forskning og i den aktuelle behandling. Samlet kalder vi
patienternes svar for Patient Reported Outcomes, PRO. Men
PRO’er kan ikke stå alene – de skal bruges systematisk,
aktivt og med et formål, lyder budskabet fra årsmødet i
DCCC PRO netværket. Læs mere.

”Stjæl med arme og ben”: Brystkræftnetværk
opfordrer til at dele viden om
patientinvolvering
Det er en målsætning i Kræftplan IV, at 9 ud af 10
kræftpatienter oplever sig involveret i beslutninger om egen
behandling. Derfor er det en bunden opgave at skabe gode
rammer for dialogen mellem læge og patient. Danish Breast
Cancer Group samlede kræfter fra hele landet for at styrke
og målrette patienternes inddragelse i eget forløb. Læs
mere.

Forskningscenter vil sikre hurtig
implementering ved at skabe gode rammer for
studier af ctDNA
Cirkulerende kræft-DNA (ctDNA) er den hidtil stærkeste
metode til at opdage tilbagefald ved kræftsygdom – den
sætter os i stand til at opdage kræft tidligere, behandle
målrettet og undgå at give kemoterapi eller anden
medicinsk kræftbehandling til raske patienter. Ledelsen i
det nationale forskningscenter på området tror så meget
på metoden, at alle forskningsstudier fra start både skal
indeholde en sundhedsøkonomisk vurdering og have
deltagelse fra hele landet. Læs mere.
 

Læs flere nyheder fra DCCC
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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
   
03-02-2022
Netværksmøde i DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)
DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE) afholder netværksmøde d. 3. februar 2022
kl. 09.30-16.00 på Odense Universitetshospital. Til mødet vil der være præsentationer og
diskussion af diverse onko-geriatriske studier, både igangværende og færdige, samt
studier under planlægning. Tilmeldingsfrist d. 31/1-22.
 
11-03-2022
Tromboembolier hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på
forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient
Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose holder møde d.
11-13. marts 2022 på Klitgården Refugium i Skagen. Ved dette møde vil der primært
fokuseres på at planlægge og tilrettelægge studier.
 
24-03-2022
Scandinavian Society for Head and Neck Oncology, SSHNO2022 
Den 24.- 26. marts 2022 afholder Scandinavian Society for Head and Neck Oncology den
tilbagevendende konference SSHNO2022. I år afholdes konferencen i Århus og vil byde
på up-to-date viden og informationer på området, der vil kunne bruges i hverdagens
praksis. Abstract deadline: 28. januar, 2022. Arrangementet afholdes på engelsk.
 
05-04-2022
Netværksmøde i Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA) - NY DATO
5. netværksmøde i DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA) finder sted d. 5. april 2022, kl. 10-16 (OBS: rykket fra d. 22.
marts). Tilmeldingsfrist d. 25. marts 2022.
 
19-05-2022
DCCC Rettidig Opsporing netværksmøde: Measurement and Communication of Risk
DCCC Rettigdig Opsporing afholder netværksmøde d. 19.-20. maj 2022 på Kokkedal Slot,
Hørsholm, med overemnet "Measurement and Communication of Risk". Tilmeldingsfrist
10. februar 2022. Arrangementet afholdes på engelsk.
 
19-06-2022
International Shared Decision Making Conference (ISDM 2022)
The 11th International Shared Decision Making Conference takes place June 20-22th
2022 with a pre-conference June 19th. The venue for the conference is Comwell Kolding
- just next to the site of Lillebaelt University.
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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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