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Danske Kræftforskningsdage samlede 500 deltagere til vidensdeling
og samarbejde på tværs | 8. september er der deadline for at søge
støtte hos DCCC

I åbningstalen på Danske Kræftforskningsdage glædede Anne Bukh og Michael Borre sig over, at det igen kan lade
sig gøre at samle så mange mennesker til vidensudveksling og debat. Foto: Rune Borre-Jensen 
 
I slutningen af august dannede Odense ramme om Danmarks største kræftkonference,
hvor 500 forskere, klinikere, beslutningstagere og patientrepræsentanter udvekslede
viden, lagde kimen til nye samarbejder og blev opdateret på, hvad der rører sig i
kræftlandskabet. Bag Danske Kræftforskningsdage står DMCG.dk og DCCC.
 
Overskriften for Danske Kræftforskningsdage var Forskning – Klinik – Fremtid, og
programmet var netop sammensat, så vi kom godt rundt om hele kræftforløbet både
inden for forskning og behandling. Vi er i øjeblikket i fuld gang med at opdatere
konferencens hjemmeside, så langt de fleste oplæg bliver tilgængelige. I næste uge
lægger vi billeder fra dagene på hjemmesiden, så du kan få et indtryk af stemningen.
 
Har konferencen inspireret dig til et nyt forskningsprojekt eller til at danne et fagligt
netværk på tværs af landet eller på tværs af fagligheder, står vi klar med økonomisk
støtte. Du kan søge om op til 200.000 kr. – vær dog opmærksom på, at fristen allerede
er d. 8.september. Du skal altså handle hurtigt. Læs meget mere om muligheder og
rammer for støtten på vores hjemmeside.

https://region-midtjylland.uxmail.io/not_available_in_tests/
http://dmcg.dk
https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/
https://www.dccc.dk/sog-stotte/


 
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.

Flere tusinde visninger af online posters: Det
ligner en succes, men skal naturligvis
evalueres
Danske Kræftforskningsdage var i år begavet med hele 184
posters som i modsætning til tidligere år lå på en online
platform i stedet for at være hængt fysisk op på
konferencen. Online-løsningen har kastet mange positive
bemærkninger af sig, men der er selvfølgelig behov for en
grundigere evaluering, understreger formand for
postersessionen Henrik Frederiksen. Læs mere.

Tenna behøver blot lidt blod for at spore
tilbagefald hos patienter med tarmkræft
Mellem 20 og 30 procent af patienter med tarmkræft får
tilbagefald. Det er en stor andel, og den genopståede kræft
skal opdages hurtigt for at patienterne har størst chance
for at overleve. Desværre ved vi ikke, hvem tilbagefaldet
rammer. Det arbejder Tenna Vesterman Henriksen på at
gøre noget ved – og hun er på rette spor. Læs mere.

Elisabeth får pris for simpel formidling med blik
for patienten
Patienter der får stråleterapi mod brystkræft risikerer at
udvikle lavt stofskifte, lyder hovedkonklusionen i nyt studie.
Elisabeth Solmunde, der står bag studiet, modtager pris for
sin evne til at formidle sin forskning og gøre den relevant
for de patienter, det handler om. Læs mere.

Mette får pris for fremragende formidling af
forskning i tarmkræft
Screening for tarmkræft virker og redder liv, viser de
indledende resultater fra et endnu ikke færdigt studie. Bag
studiet står Mette Kielsholm Thomsen fra Aarhus
Universitetshospital, der modtager Danske
Kræftforskningsdages formidlingspris for sin evne til at
forklare sin komplicerede forskning på en let forståelig
måde. Læs mere.

Læs flere nyheder fra DCCC

https://twitter.com/DCCCcancer
https://www.linkedin.com/company/danish-comprehensive-cancer-center-dccc/
https://www.dccc.dk/nyheder/flere-tusinde-visninger-af-online-posters-det-ligner-en-succes-men-skal-naturligvis-evalueres/
https://www.dccc.dk/nyheder/tenna-behover-blot-lidt-blod-for-at-spore-tilbagefald-hos-patienter-med-tarmkraft/
https://www.dccc.dk/nyheder/elisabeth-far-pris-for-simpel-formidling-med-blik-for-patienten/
https://www.dccc.dk/nyheder/mette-far-pris-for-fremragende-formidling-af-forskning-i-tarmkraft/
https://www.dccc.dk/nyheder/


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
 
08-09-2021
Netværksmøde i Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer
Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer afholder d. 8 september
2021 et virtuelt netværksmøde.
 
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.
 
10-09-2021
DCCC Brain Tumor Center Kick Off meeting
It is with great excitement we invite you to the BTC Kick Off to be held in Copenhagen, on
September 10 and 11, 2021.
 
15-09-2021
Workshop i HCC-netværket Smag på Livet
Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger inviterer hermed til
workshop den 15. september 2021. Dagen vil bestå af en workshop med tre oplæg
omhandlende hovedhals-kræft og stråleterapi.
 
22-09-2021
Netværksmøde - CFA1
Onsdag d. 22. september kl 13:00-16:00 afholder CFA1 møde i Odense. Det bliver et
møde med fokus på at skabe relationer mellem projekter og forskere og derfor også et
vigtigt møde for alle med interesse i tidlig cancer detektion. Deadline for tilmelding: 15.
september 2021.
 
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).
 
06-10-2021
BiGART 2021
BiGART 2021 afholdes som en online konference, hvor både danske og internationel
forskere, læger, strålebiologer og interesserede kan deltage. Konferencen består af 4
sessions med inviterede oplægsholdere og udvalgte presentationer fra de indsendte
abstracts. 
 

https://www.dccc.dk/kalender/
mailto: dccc.info@dccc.dk
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/virtual-meeting-september-8th-2021-15-1630/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/ancr-symposium-2021/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/dccc-brain-tumor-center-kick-off-meeting/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/workshop-i-hcc-netvarket-smag-pa-livet/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/cfa1-mode-i-odense/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/dccc-straleterapis-arsmode-2021/
https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/bigart-2021/


11-10-2021
DCCC Stråleterapi: Nationalt MR-linac-møde
Sæt kryds i kalenderen! DCCC Stråleterapi holder nationalt MR-linac møde d. 11. oktober
2021, kl. 9:30 til 14:00, på Odense Universitetshospital. Mødet er gratis og der vil være
plads til ca. 35 deltagere. Mødet vil muligvis være tilgængeligt via online adgang.

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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