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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                       MAJ 2018

Kære læser af DCCCs nyhedsbrev,
Den nye persondatabeskyttelseslov (GDPR) stiller skærpede krav til, hvordan vi håndterer persondata.
Men du kan være helt rolig, for hos DCCC har vi helt styr på det. Vi håndterer dine oplysninger fortroligt
og bruger dem udelukkende til at udsende vores nyhedsbrev. Vi kan oplyse, at vi har registeret følgende
oplysninger om dig, som du indtastede, da du tilmeldte dig vores nyhedsbrev:

email adresse
navn og efternavn
organisation
titel

Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde det her.
Mange hilsner og ønsker om en god sommer fra DCCC.

DCCC uddeler støtte til 8
kræftforskningsinitiativer og netværk
Danish Comprehensive Cancer Center – DCCC uddeler knap
1,3 mio. kr. til 8 initiativer og netværksgrupper, der alle
ønsker at styrke det nationale samarbejde på kræftområdet
og sikre, at forskningen kommer hurtigt ud til den kliniske
praksis.
Læs mere

Immunterapi i øjenhøjde
Immunterapi er en ny måde at bekæmpe kræft på og
forskningen viser mange lovende resultater med at bruge
immunterapi overfor flere kræftformer. Men hvad går det
egentlig ud på? I regi af DCCC afholder professor, overlæge
og leder af center for cancer immunterapi, Inge Marie Svane
et foredrag om emnet d. 31. august 2018.
Læs mere

Overvældende interesse for at deltage i Danske
Kræftforskningsdage
Interessen for at styrke det nationale samarbejde på
kræftområdet er stor. Der er allerede 350 tilmeldinger til
Danske Kræftforskningsdage og tilmeldingsfristen d. 1. juni
2018 nærmer sig, Du kan stadig nå at tilmelde dig på DCCCs
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hjemmeside.
Læs mere

DCCC som inspiration på OECI møde i Paris
OECI – Organisation of European Cancer Institutes afholdt d.
19. april 2018 et møde under overskriften "How to establish
patient-centered quality standards for various types of cancer
networks. DCCC var inviteret med for at fortælle om det
danske koncept for et comprehensive cancer center.
Læs mere

Nyt forskningscenter for stråleterapi samler
fagfolk i Danmark
Fagfolk, forskere og klinikere: Knap 100 mennesker med
interesse for stråleterapi fra hele landet var samlet til Kick-off
møde i Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi i
slutningen af februar. 
Læs mere

SUPE_R internatmøde: Et vigtigt og uundværligt
skridt fremad
Det nationale project, SUrveillance with PET/CT and liquid
biopsies of stage I-III lung cancer patients after completion
of definitive therapy; a Randomized controlled trial, afholdte
SUPE-R internatmøde takket være støtte fra DCCC.
Læs mere

1,2 mio. kr. til ni nationale projekter og netværk
på kræftområdet
Danish Comprehensive Cancer Center - DCCC uddeler 1,2
mio. kr. til ni projekter og netværk, der ønsker at styrke
kræftforskning og behandling i DK.
Læs mere

ARRANGEMENTER
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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.

28.05.2018: NEXT Bioinformatik statusmøde
NEXT Bioinformatik er et netværk af de kliniske bioinformatikere inden for kræftområdet på tværs af de
fire universitetshospitaler (AalborgUH, AUH, OUH, RH). 

30.05.2018: ECV cancer Symposium
Formålet med et nationalt ECV cancer symposium er, at skabe en årlig tilbagevendende faglig dag, hvor
ny viden og metoder inden for diagnostik, onkologi, kirurgi og patologi kan præsenteres og diskuteres.

13.06.2018: IMMUNONET
The newly established cancer immunotherapy research network, IMMUNONET, cordially invites you to the
inaugural meeting, where we will discuss the future of cancer immunotherapy research in Denmark. 

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.

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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