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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                    MAJ 2019

Kære læser,
DCCC har netop åbnet for tilmelding til Danske Kræftforskningsdage 2019 (DKD2019) frem til 1. juli. Der
vil igen i år være en markedsplads med plads til et begrænset antal stande for patientforeninger, faglige
organisationer, DMCG'er og forskningsgrupper. Vi håber, at se mange af jer til to spændende dage i
Odense.
Ansøgningsfristen til DCCCs pulje til støtte af tværfaglige og nationale netværk og projekter nærmer sig
med deadline for indsendelse af ansøgning den 9. maj 2019. Læs mere om, hvilke typer af aktiviteter,
du kan søge støtte til på www.dccc.dk/sog-stotte/

Kig også i kalenderen, hvor vi løbende annoncerer tværfaglige seminarer og arrangementer, som er åbne
for alle interesserede.

Danske Kræftforskningsdage 2019: Mere dialog
og netværk på programmet  
Skal du med til Danske Kræftforskningsdage 2019? Der er
åbent for tilmeldinger frem til 1. juli 2019. Læs mere

Velbesøgt Markedsplads på Danske
Kræftforskningsdage vender tilbage  
Markedspladsen byder på gode dialoger på tværs af
fagområder og -grupper. I år vender markedspladsen tilbage,
og der er netop nu åben for tilmelding af stande. Læs mere

Kræftforskning og -behandling på dagsordenen:
DCCC deltager på Folkemødet 2019   
I samarbejde med Trial Nation og Kræftens Bekæmpelse
inviterer DCCC patientforeninger, klinikere, forskere,
embedsmænd og politikere til to debatter på Folkemødet
2019. Læs mere
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Pulje: Ny medicin – indsamling af erfaringer fra
klinisk praksis kan nu også søges til opsamling
af data om eksisterende indikatorer
Kræftens Bekæmpelse har afsat en pulje på 10 millioner kr.
af Knæk Cancer 2018 midlerne. Opslaget er revideret, så der
nu også kan søges om støtte til at fremskaffe yderligere data
vedrørende opsamling af erfaring fra klinisk praksis med
anvendelse af kræftmedicin. Læs mere

Spørgeskema til klinikere: Der er behov for viden
om behandling af senfølger
Tre nationale senfølgeforskningscentre under DCCC skal i
perioden 2018-2022 styrke evidensen om forekomst,
forebyggelse og behandling af senfølger efter kræft og
kræftbehandling. For at indsamle viden har de netop udsendt
et spørgeskema. 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

DCCC Age internat sætter fokus på nationale
protokoller og konsensus indenfor geriatrisk
onkologi  
DCCC Age (Dansk OnkoGEriatrisk Netværk) afholdte i
februar et todages internat om geriatriske værktøjer i
onkogeriatrisk forskning med deltagere fra alle fem
regioner. 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.

21.05.2019: Opening symposium of the Danish Centre for Particle Therapy (DCPT)
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) afholder åbningssymposium på Aarhus Universitetshospital. 
Tilmeldingsfrist: 21. maj 2019
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22.05 - 24.05.2019: BiGART conference 2019 
The 18th Acta Oncologica conference on biology-guided adaptive radiotherapy (BiGART2019.dk) will be
held in Aarhus.
Tilmeldingsfrist: Ikke længere åbent for tilmeldinger

04.06.2019: DCCC Shared Decision Making netværk: GÅ-HJEM MØDE om Fælles Beslutningstagning,
Odense
DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder det første gå-hjem møde om Fælles
Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.
Tilmeldingsfrist: 24. maj 2019 

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 

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: 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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