Se nyheds brevet i brows er

DCCC NYHEDSBREV

MAJ 2021

DCCC støtter kræ ftforskning og –udvikling med 1,4 mio. kr. |
Tilmeldingen til Danske Kræ ftforskningsdage er åben | Årets
postersession rykker online

Danske Kræftforskningsdage 2019 bød blandt andet på sessionen "C ancer care for the ageing population". Fra
venstre ses Henrik Møller, C ecilia Lund og Henrik Ditzel under sessionen på den store scene.

Udendørs har maj måned været grå, våd, kold og blæsende, men solen har alligevel
skinnet på de 8, der har søgt om støtte til initiativer, der på forskellig vis kan styrke
kræftområdet. De 8 grupper, der har fået bevilget støtte, modtager samlet set lige godt
1,4 millioner kroner, som skal bruges på forberedelse af forskning i protonterapi,
hjernekræft og effekten af ernæringsbehandling til patienter med prostata- og
endetarmskræft.
Det er 8 stærke projekter, som vi forventer kan være med til at styrke den positive
tendens med forskning og udvikling af høj kvalitet, vi ser på kræftområdet. Næste
ansøgningsrunde har frist midt i september. Her håber vi igen at se mange kvalificerede
ansøgninger.
Tilmeldingen til Danske Kræ ftforskningsdage er åben
Vi glæder os til igen i år at kunne byde velkommen til landets største tværfaglige
kræftkonference når Danske Kræftforskningsdage løber af stablen torsdag den 26. og
fredag den 27. august i Odeon i Odense.

Tilmeldingen er åben og, vi kan allerede nu se, at interessen for konferencen stor. Vi
anbefaler derfor, at man ikke venter for længe med at melde sig til, hvis man gerne vil
deltage.
Du kan læse mere samt se programmet her. Vil du direkte til tilmeldingsformularen,
klikker du bare her.
Årets postersession rykker online
Interessen for at bidrage til årets postersession har været overvældende. Med mere end
200 indsendte abstracts har deltagerne ved årets konference ekstra god chance for at
få ny viden og blive inspireret af de mange spændende projekter. Årets postersession
rykker fra fysisk udstilling til et online galleri. Her kan forskerne vise deres virtuelle
posters frem og samtidig formidle undersøgelsesdesign og resultater mv. i kreative
videoer. Det hele bliver tilgængeligt for alle konferencens deltagere allerede den 15.
august.
Forud for konferencen vil vi desuden belønne to dygtige formidlere med årets
formidlingspris. Der er altså mange gode grunde til at glæde sig til årets postersession –
selvom den skal opleves fra sofaen i hjemmet eller skrivebordet på arbejdet og ikke
fysisk i Odense under konferencen.
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.

Danske Kræ ftforskningsdage vender tilbage
som fysisk konference i år
Sidste år spændte coronapandemien ben for Danmarks
største kræftkonference, der endte med at blive aflyst. I år
får forskere og klinikere på kræftområdet igen mulighed for
at vidensdele og netværke, når Danske
Kræftforskningsdage vender tilbage som fysisk konference i
Odense i slutningen af august. Læs mere.

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af
kliniske kræ ftstudier og patientinvolvering
Forberedelse af forskning i protonterapi, hjernekræft og
effekten af ernæringsbehandling til patienter med prostataog endetarmskræft er blandt de modtagere, DCCC's
styregruppe har bevilget støtte i denne omgang. De 8
grupper modtager lige godt 1,4 millioner kroner til sammen.
Læs mere.

Mere end 130 deltog i webinar om palliation –
gense det her
Mere end 130 sundhedsprofessionelle fulgte med, da
DMCG.dk og DCCC inviterede til webinar om en styrket
palliativ indsats i slutningen af april. Du kan se eller gense
webinaret, der bød på mange gode pointer, ved at klikke
her.

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
31-05-2021
Invitation til fyraftensoplæg om det nye Behandlingsrådet
Hvad konsekvensen er af det nyoprettede behandlingsråd og hvilken betydning deres
anbefalinger kan få for implementering af nye teknologier, kan du høre meget mere om,
når behandlingsrådet holder fyraftensoplæg for ctDNA centeret.
01-06-2021
Fra Evidens til Anbefalinger | DMCG retningslinjer - webinar
At formulere handlingsanvisende anbefalinger til klinisk praksis kan være en kompleks og
udfordrende opgave og Retningslinjesekretariatet vil med dette webinar sætte særlig
fokus på denne del af retningslinjeudviklingen ved at præsentere processen fra evidens
til anbefalinger, formulering og gradering af anbefalinger samt gode overvejelser i
forbindelse hermed.
09-06-2021
Nationalt møde for MR-linac-strålebehandling
Den National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret stråletrapi har til formål at
initiere kliniske protokoller og kvalitetssikre MR-accelerator tilpasset behandling på tværs
af landet. Til dette nationale møde vil der være en række online-forelæsninger om alt fra
kliniske protokoller til workflow.
14-06-2021
DCCC Stråleterapi webinar
Dette webinar er bare ét i en række af spændende webinarer, og vil denne gang have
fokus på udfordringer og muligheder indenfor kliniske forsøg i DCCC Stråleterapi
26-08-2021
Danske Kræftforskningsdage 2021
Landets største kræftkonference vender tilbage den 26. og 27. august 2021.
02-09-2021
Første møde i Venøs tromboemboli-netværk
Det første møde i projektet bliver holdt fra torsdag den 2. september om aftenen til
lørdag den 4. september om eftermiddagen på Klitgården Refugium i Skagen.

09-09-2021
Association of Nordic Cancer Registries (ANCR) Symposium 2021
The ANCR symposium covers a broad range of topics within epidemiology with a basis in
use of register data for risk estimates, prognostics and prediction.
05-10-2021
DCCC Stråleterapi: Årsmøde 2021
DCCC Stråleterapi holder årsmøde den 5. og 6. oktober 2021 på Hotel Park i Middelfart.
Til årsmødet vil fire sessioner inkludere networking, opdateringer fra arbejdsgrupperne
og Flash Talks, hvor unge forskere præsenterer deres projekter og resultater (deadline
for indsendelse af abstracts: 1. september 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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