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Kære læser af DCCCs nyhedsbrev,
Tilmeldingsfristen til Danske Kræftforskningsdage var d. 1. juni 2018, og vi kan glædeligt konstatere, at
interessen for arrangementet er stor. Vi har fyldt alle 375 pladser op.
Der er stadig stor efterspørgsel på pladser, og vi er ved at undersøge, om vi kan åbne op for flere
deltagere. Vi har derfor oprettet en venteliste, så skriv endelig til os på info.dccc@rm.dk, hvis du gerne vil
på ventelisten.

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer.
DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center

Ny pulje til forskning i immunterapi ved
kræftsygdom kan nu søges
Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje på 60 mio. kroner i
perioden 2018-2021 til at styrke forskning i immunterapi ved
kræftsygdom. Første runde for ansøgninger til puljen er åben
og Sundhedsstyrelsen forventer at uddele 29,2 mio. kr. i
2018-2019.
Læs mere

FM18: Kapløbet mod kræft
Anne Bukh, formand for styregruppen i DCCC diskuterer på
Folkemødet sammen med Anders Thelborg, administrerende
direktør i Bristol-Myers Squibb og Jeppe Jakobsen, medlem af
Sundhedsudvalget fra Dansk Folkeparti, Ulrik Lassen,
klinikchef fra Rigshospitalet, om der findes en kur mod kræft
Læs mere

Første IMMUNONET konference samler 120
deltagere fra hele landet
Den første konference ved IMMUNONET, det nye nationale
tværdisciplinære forskningsnetværk for cancer immunterapi,
blev den 13. juni 2018 afholdt ved Novo Nordisk Fonden i
København med 120 deltagere fra hele landet.
Læs mere
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ECV symposium
Multidisciplinært symposium omhandlende diagnostik og
behandling af kræft i esophagus, cardia og ventrikel samlede
fagfolk og forskere på tværs af specialer og regioner.
Læs mere

ARRANGEMENTER

DCCC kalender
I kalenderoversigten på DCCC's hjemmeside annoncerer vi kommende, nationale arrangementer, hvor du
kan læse mere om det enkelte arrangement samt har mulighed for at tilmelde dig arrangementet.
Herunder kan du se et udpluk af kommende arrangementer.

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.

30.08.2018: Populærvidenskabeligt foredrag om immunterapi
DCCC inviterer alle interesserede til at komme og blive klogere på immunterapi under kyndig vejledning af
bl.a. Inge Marie Svane professor og overlæge ved Herlev Hospital og leder af det Nationale
Forskningscenter for Immunterapi

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.

06.09 2018: Pathology Symposium: Soft tissue tumors of the skin
The objective of the Pathology Symposium is to provide a comprehensive in-depth update on selected
common soft tissue tumors of the skin pertinent to everyday practice of skin pathology and to improve
attendees’ diagnostic skills.

08.10 - 10.10 2018: DCS symposium 2018
Det 24. Danish Cancer Society Symposium sætter fokus på Modern imaging in clinical oncology - from
technological advances to patient benefit.

 

REDAKTIONEN

Nyhedsbrevet fra DCCC er et nyhedsbrev for alle interesserede i DCCC nyheder om nationale tiltag på
kræftområdet. Nyhedsbrevet udsendes 4 til 6 gange årligt.

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.dccc.dk 

Du kan også følge os på twitter
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