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DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med
1 mio. kr. | 28. oktober er deadline for årets sidste mulighed for at
søge støtte via DCCC puljen

Sidste chance i 2021 for at søge støtte via DCCC til nationale og tværfaglige aktiviteter på
kræftområdet. Foto: Center for Kræft og Sundhed København fra National Hoved-halskræftdag.
 
 
De fysiske møder er tilbage og kalenderen er fyldt med inspirerende arrangementer, da
både de nationale forskningscentre og de mange DCCC støttede netværk genstarter
samarbejdet med fysiske årsmøder og inspirerende arbejdsmøder. Besøg derfor DCCC-
kalenderen for yderligere information.
 
Det er en fornøjelse at være i dialog med de mange projekter og netværk som løbende
søger DCCC om støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på
kræftområdet. Det faglige niveau i den seneste ansøgningsrunde var utroligt højt, og
styregruppen kvitterede med at tildele støtte til hele 6 konkrete initiativer. Vi ser frem til
at følge udviklingen af de netværk og forskningsprojekter, som vi har støttet
forberedelsen af. Årets sidste ansøgningsrunde er nu åben med deadline den 28.
oktober 2021. 
 
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.
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DCCC støtter forberedelsen af kliniske
kræftstudier og netværk med 1 million kroner
Forebyggelse af blodpropper hos patienter med lungekræft,
bekæmpelse af tilbagefald hos brystkræftpatienter og en
bedre infrastruktur for forskning i kræftrelaterede smerter,
der på sigt skal bidrage til effektiv lindring, er bare nogle af
de projekter som DCCC har valgt at støtte økonomisk.
Samlet set modtager 6 grupper af ansøgere 1.004.019
kroner. Læs mere.

De lokale vilkår for klinisk kræftforskning skal
forbedres – Fagligt Udvalg har lavet et
idékatalog
Vilkårene for at gennemføre klinisk patientnær forskning er
meget forskellige i Danmark. Der er behov for at højne og
ensarte vilkårene, så alle lokale afdelinger får mulighed for
at deltage i nationale protokoller. Forskningskulturen skal
ind i hverdagen i klinikken. Vejen til succes kan gå gennem
DCCCs organisering, hvor stærk faglighed og direkte
adgang til beslutningstagerne skal skabe resultater. Læs
mere.

Deltagerne har talt: Stor tilfredshed med
Danske Kræftforskningsdage
Ovenpå 1,5 år med corona, nedlukning af samfundet og
aflysningen af Danske Kræftforskningsdage i 2020, kunne vi
i slutningen af august atter samle 500 forskere, klinikere,
patientrepræsentanter og beslutningstagere til to dage
med oplæg, debat og dialog om kræftområdet. Alt forløb
planmæssigt og med stor tilfredshed blandt
deltagerne. Læs mere.

Årsmøde i DCCC Stråleterapi: Danmark er
blevet en international sværvægter
At dansk forskning i stråleterapi er i den absolutte
verdenselite er blevet understreget på ESTRO i både 2020
og 2021 og ved tildeling af værtsskabet for konferencen i
2022. Tirsdag og onsdag samles Nationalt forskningscenter
for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi endelig fysisk igen. Det
sker for at styrke det gode, nationale samarbejde og dele
viden på tværs af forskningscenteret. Læs mere.

Samarbejde og fokus på årsagssammenhæng
skal løfte behandling af hjernekræft
Efter godt et halvt år som nationalt forskningscenter
mødtes de involverede parter endelig fysisk til kick off-møde
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for det nye Forskningscenter for Målrettet Behandling af
Hjernetumorer. Ambitionen om at øge overlevelsen skal
indfries gennem nationalt samarbejde og fokus på at
videreudvikle datagrundlaget. Læs mere.

Patienterne bestemmer dagsordenen, når 400
deltager i hoved-halskræftdag
Det er næppe dem, der ved mest om kirurgi eller
stråleterapi. Til gengæld har de prøvet det på egen krop og
lever hver dag med efterveerne af hoved-halskræft. Netop
derfor, er det patienterne selv, der sætter emner på
dagsordenen, når omkring 400 patienter, pårørende,
sundhedsprofessionelle og andre ansatte i kommunerne
fredag mødes til national hoved-halskræftdag. 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
   
18-11-2021
Øvre Gastrointestinal Cancer – Seminar 2021
Det er nu muligt at tilmelde sig årsmødet for Dansk EsophagoGastrisk Cancer gruppe,
Dansk Lever-Galdevejs Cancer gruppe og Dansk Pancreas Cancer Gruppe, der afholdes
d. 18. november kl. 10.30 – 21.30 på Ingeniørforeningens Mødecenter, København V.
Seminaret har til formål at bidrage til udvikling og harmonisering af ekspertisen i
specialet samt at bidrage til styrkelse af de faglige kompetencer på alle niveauer.
 
22-11-2021
Årsmøde 2021 - DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided
kræftbehandling
DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
afholder årsmøde d. 22.-23. november 2021 i Odense. Det bliver to dage fyldt med oplæg
(på engelsk), sparring og netværk. Deadline for tilmelding: 30. september.
  
26-11-2021
Dansk Kræftforum 2021
Igen i år afholder DMCG.dk Dansk Kræftforum, så sæt kryds i kalenderen d. 26. november
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2021, kl. 13.00-17.00. Dansk Kræftforum afholdes i Regionernes Hus, København, og vil i
år sætte fokus på implementeringen af kliniske retningslinjer. Herudover præsenteres
DMCG.dk-handlingsplanen for 2022 og fra kl. 16.00 afholdes DMCG.dk's årlige
generalforsamling.
 
27-01-2022
Symposium - Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer 
Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer afholder d. 27.-28.
januar 2022 et symposium på Haraldskaer, nær Vejle. 
 
19-05-2022
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.

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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