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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                             JUNI 2020

Livestreamet foredrag om senfølger, nye DCCC-bevillinger og sæt kryds i
kalenderen

Efter en naturligt stille forårsperiode er der igen gang i DCCC-kalenderen, som er opdateret med en
række kommende arrangementer.

Torsdag den 27. august vil forskere fra de nationale senfølgecentre gøre tilhørerne klogere på de fysiske
og psykosociale senfølger, der kan udvikle sig efter kræftsygdom og behandling med et
populærvidenskabeligt foredrag. Foredraget bliver livestreamet, og både patienter, pårørende og fagfolk
vil have mulighed for at indsende spørgsmål til oplægsholderne undervejs. Læs mere nedenfor.   

Næste ansøgningsfrist for at søge støtte hos DCCC er den 7. september 2020. Der kan søges om op til
200.000 kr. til én aktivitet, herunder blandt andet til forberedelse af nationale og multidisciplinære
investigator-initierede studier. Læs mere om hvordan du søger støtte her. Du kan også se en oversigt over
alle DCCC-støttede projekter og netværk her.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26. og 27. august 2021, hvor Danske Kræftforskningsdage vender
tilbage. Se tidslinjen for landets største kræftkonference her. 

Få indsigt i senfølger efter kræft: Foredrag
livestreames i august

Senfølger efter kræft påvirker patientgrupper på tværs af
sygdomme, og behandlingen involverer en række indsatser
fra forskellige faggrupper. DCCC sætter sammen med
forskningsledere fra de nationale senfølgecentre fokus på
senfølger med et populærvidenskabeligt foredrag den 27.
august. Læs mere.

Nye initiativer sætter skub i tværgående
vidensdeling om prostatacancer og hoved-
halskræft
 
To nye nationale initiativer modtager støtte fra DCCC til at
etablere et multidisciplinært netværk inden for fokal
behandling af prostatakræft og til at afholde en national
Hoved-Halskræftdag, som samler både patienter og fagfolk
på tværs af sektorer til vidensudveksling. Læs mere.
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DCCC er partner i Alliancen mod Social Ulighed i
Sundhed

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har en fælles vision
om sammen at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige
konsekvenser af ulighed for borgere og patienter uanset
social baggrund og position. DCCC bakker op om visionen og
indtræder i alliancen med fokus på at mindske uligheden i
kræft. Læs mere.

Nationalt forskningscenter skal afdække nye
metoder til kræftbehandling med test for
cirkulerende tumor DNA

Nationalt forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guidet
kræftbehandling skal de kommende fem år bane vejen for
nye banebrydende metoder til at stille diagnoser og afgøre
den rette behandling og opfølgning for kræftpatienter ved
hjælp af ctDNA-analyse. Læs mere.

Nyt forskningscenter for børnekræft skal udvikle
behandlingen og forbedre patienters livskvalitet
gennem tværfaglige initiativer

Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL) skal
danne rammen om nationalt samarbejde om børneonkologisk
forskning på tværs af fagområder og problemstillinger.
Arbejdet er påbegyndt, og den nationale koordinering
forventes at bidrage til endnu mere målrettede indsatser. Læs
mere.

Knæk Cancer midler tildeles to studier af
lægemidlers effekt ved sjældne cancerformer

Den sidste ansøgningsrunde til Kræftens Bekæmpelses
opslag 'Ny Medicin – indsamling af erfaringer fra klinisk
praksis' udløser bevillinger til to forskningsprojekter, som skal
undersøge lægemidlers effekt ved sjældne kræftsygdomme i
blod og knoglemarv samt bløddelssarkom. Læs mere.

Læs flere nyheder fra DCCC

ARRANGEMENTER

https://www.dccc.dk/nyheder/dccc-alliancepartner-mod-ulighed-i-sundhed/
https://www.dccc.dk/nyheder/nationalt-forskningscenter-ctdna/
https://www.dccc.dk/nyheder/nyt-forskningscenter-for-bornekraft/
https://www.dccc.dk/nyheder/knak-cancer-midler-tildeles-to-studier-af-lagemidlers-effekt-ved-sjaldne-cancerformer/
http://www.dccc.dk/nyheder/
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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.

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

22-06-2020
Workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for
patienter med behandlingsrefraktær cancer
DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med
behandlingsrefraktær cancer inviterer til deres tredje workshop i Aalborg.

27-08-2020
Populærvidenskabeligt foredrag: Senfølger efter kræft
Sæt kryds i kalenderen torsdag den 27. august, hvor forskere fra de nationale senfølgecentre vil gøre
tilhørerne klogere på de fysiske og psykosociale senfølger, der kan udvikle sig efter kræftsygdom og -
behandling.

22-09-2020
Kræftpolitisk Forum 2020
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. 

23-09-2020
Åbning af det Nationale DCCC ctDNA Forskningscenter
Den 23. september 2020 markeres åbningen af det Nationale Forskningscenter for cirkulerende tumor-
DNA guidet kræftbehandling.

30-09-2020
National 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. 

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. 

10-12-2020
MR-linac-internat
Internatet vil omhandle elementer af strålebehandling på en MR-linac, f.eks. workflow, patientselektion,
bevægelseshåndtering, lejring, dosisplanlægning, maskin-QA, online-adaptering og kliniske projekter.

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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