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Kære læser
Folkemødet åbner i morgen, og i år kan I møde DCCC i to spændende debatter, der sætter fokus på
henholdsvis den gode samtale mellem læge og patient om valg af behandling og prioritering af forskning i
sundhedsvæsenet med et stærkt debatpanel. I august afholder vi i Odense, sammen med det nationale
forskningscenter DCCC Stråleterapi, et populærvidenskabeligt oplæg om stråleterapi for alle
interesserede. Vi har i juni budt velkommen til seks nye nationale initiativer, der alle har modtaget
bevillinger fra DCCC.
Læs meget mere i nyhedsbrevet, og kig også i kalenderen, hvor vi løbende annoncerer tværfaglige
seminarer og arrangementer, som er åbne for alle interesserede.
Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen til Danske Kræftforskningsdage er den 1. juli 2019.

Valg af behandling bør være en fælles beslutning
mellem læge og patient
Folkemødedebat: Samtalen mellem patient og læge om valg
af behandling er gavnlig, men kan være svær. Når samtalen
gribes rigtigt an, føler patienten sig inddraget, men ikke alle
patienter ved, at de har denne mulighed, og
sundhedsprofessionelle mangler redskaber til at inddrage
patienterne på bedste vis i beslutningerne. Læs mere

Foredrag i øjenhøjde: Bliv klogere på
strålebehandling
Vær med den 29. august til et foredrag i øjenhøjde, der vil
gøre dig klogere på, hvad strålebehandling er, og hvordan
behandlingen foregår. Læs mere

Seks initiativer med bred national forankring
modtager bevillinger fra DCCC
Et stærkt ansøgerfelt betyder bevillinger på samlet set mere
end én million kr. til tre nye initiativer og tre nye netværk på
kræftområdet. Læs mere
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Velbesøgt markedsplads på Danske
Kræftforskningsdage vender tilbage
Markedspladsen vender tilbage og byder på gode dialoger
på tværs af fagområder og -grupper. Der er åbent for
tilmelding af stande frem til 24. juni. Læs mere

Fyraftensmøde om Fælles Beslutningstagning
samlede fagfolk i Aarhus
Interessen for det første fyraftensmøde om Fælles
Beslutningstagning i Aarhus var så stor, at mødet blev flyttet
til et større auditorium. Deltagerne var aktive med input fra
egne erfaringer og flere spørgsmål gav anledning til
diskussion. Læs mere

Åbent for ansøgninger: Pulje skal styrke
forskning og udvikling af immunterapi
Immunterapi til behandling ved kræftsygdom har de seneste
år vist sig effektiv for flere sygdomsområder. Der er nu åbent
for anden runde ansøgninger til en pulje, som
Sundhedsstyrelsen udmønter for at styrke forskningen i
potentialerne for behandlingen. Læs mere

DCCC søger en specialkonsulent
DCCC søger en specialkonsulent, som vil arbejde på tværs
af det danske kræftlandskab i et nationalt forpligtende
samarbejde om forskning og behandling på
kræftområdet. Læs mere

Læs flere nyheder fra DCCC

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.
11.06.2019: DCCC Age møde
DCCC Age netværket afholder andet møde om geriatriske værktøjer i onkogeriatrisk forskning. Mødet
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følger blandt andet op på protokolforslag. Alle med interesse for onkogeriatrisk forskning er velkomne.
Tilmeldingsfrist: 5. juni 2019
12.06.2019: Gå hjem-møde om mad til patienter med senfølger efter hoved-hals-kræft
Smag på Livet inviterer til gå hjem-møde om mad og måltider til patienter med senfølger efter hoved-halskræft.
Tilmeldingsfrist: 7. juni 2019.
13.06.2019: Folkemødedebat: Min behandling: Kendt eller forsøg - et fælles valg
Hvilken behandling er bedst for mig? Samtalen om hvilken behandling, man som kræftpatient skal have er
vigtig – men vanskelig. Hvordan tager læger og patienter snakken, også når en af
behandlingsmulighederne er forsøgsbehandling?
14.06.2019: ECV Cancer Symposium 2019
Formålet med det nationale ECV cancer symposium er forsat at skabe en årlig tilbagevendende faglig
dag, hvor ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi præsenteres og
diskuteres.
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2019
14.06.2019: Folkemødedebat: Prioritering af forskning i sundhedsvæsenet
Hvordan indretter vi sundhedsvæsenet, så forskningen forbedrer behandlingen for den næste patient?
Deltag i debatten og få input fra fagfolk, beslutningstagere og politikere.
25.06.2019: Watchful Waiting 3 Trial + seminar on organ preservation
Project meeting and seminar: Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in
rectal preservation with chemo-radiotherapy to patients with low and mid rectal cancer.
Tilmeldingsfrist: 18. juni 2019
29.08.2019: Foredrag i øjenhøjde: Bliv klogere på stråleterapi
Det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi inviterer alle interesserede til et populærvidenskabeligt
foredrag om strålebehandling i Odense.
Tilmeldingsfrist: Først til mølle
29.08.2019: Danske Kræftforskningsdage
DCCC og DMCG.dk gentager succesen og samler kræftlandskabet i Danmark.
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019

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 og på LinkedIn
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