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60 mio. kr. over 4 år til forskning i
immunterapi
Sundhedsstyrelsen skal sammen med DCCC – Danish
Comprehensive Cancer Center administrere en pulje på 60
mio. kr., som bliver fordelt på 15 mio. kr. årligt i 2018-2021.
Læs mere.

Danske Kræftforskningsdage
Den 30. til 31. august 2018 afholder DCCC en konference i
samarbejde med DMCG.dk, hvor formålet er at mødes på
tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning
tættere på hinanden. Kort sagt: at samle kræftforskningen i
Danmark. Læs mere.

2,5 mio. kr. til nationale projekter og netværk
i 2017. Ny pulje i 2018 på 5 mio. kr.
Et af DCCC's første initiativer i 2017 var at afsætte et årligt
beløb til at støtte etablering af nationale, tværfaglige miljøer
og netværk samt udvikling af tværfaglig kompetencegivende
initiativer. Læs mere.

Det første år med DCCC - Danish
Comprehensive Cancer Center
Der er sket meget, siden det blev besluttet at oprette DCCC Danish Comprehensive Cancer Center som en del af
Kræftplan IV i november 2016. Læs mere.
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ARRANGEMENTER

DCCC kalender
I kalenderoversigten på DCCC's hjemmeside annoncerer vi kommende arrangementer, hvor du kan læse
mere om det enkelte arrangement samt har mulighed for at tilmelde dig arrangementet. Herunder kan du
se kommende arrangementer.
9.2 -10.2 2018: SUPE-R internatmøde
Grib muligheden for gode faglige diskussioner og hyggeligt samvær med lungecancer interesserede
kolleger.
28.02 – 01.03 2018: Kick-off møde: Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi
Kræftens Bekæmpelse har bevilget 25 mio. kr. til etablering og drift af Nationalt Forskningscenter for
Stråleterapi under DCCC. Som startskud arrangeres et kick-off internatmøde for alle med interesse for
forskning i stråleterapi.
13.03 2018: Dansk Kræftforum
DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være Kræftplan IV tiltag.
18.06 – 19.06 2018: DCCC COR internat
DCCC COR inviterer til det første internat, hvor fokus udelukkende vil være på at skrive protokoller, som
er rettet mod at undersøge (risiko for) hjertesygdom efter onkologisk behandling, såvel strålebehandling
som systemisk behandling eller teste intervention over disse hjertesygdomme.
30.08. – 31.08. 2018: Danske Kræftforskningsdage
Danske Kræftforskningsdage er et nyt, nationalt initiativ fra DCCC og DMCG.dk, hvor formålet er at
mødes på tværs af discipliner og bringe basal og klinisk forskning tættere på hinanden. Kort sagt: at
samle kræftforskningen i Danmark.

REDAKTIONEN

Nyhedsbrevet fra DCCC er et nyhedsbrev for alle interesserede i DCCC nyheder om nationale tiltag på
kræftområdet. Nyhedsbrevet udsendes 4 til 6 gange årlig.
Skriv til redaktionen på dccc.info@rm.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.dccccancer.dk
Du kan også følge os på twitter
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