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Kære læser,
DCCC har netop åbnet for indsendelse af abstracts til Danske Kræftforskningsdage 2019. Læs mere om
det i nyheden herunder eller på DCCC's hjemmeside. Siden sidst har seks nye initiativer også fået tildelt
støtte på samlet en million kroner. Næste ansøgningsfrist er 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.

Call for abstracts til Danske
Kræftforskningsdage 2019 er åben
Arrangørerne bag Danske Kræftforskningsdage, DCCC og
DMCG.dk, ønsker igen i år at tegne et Danmarkskort over
den igangværende forskning på kræftområdet. Derfor
inviterer vi alle interesserede til at indsende abstracts.
Læs mere

DCCC bevillinger til nationale og tværfaglige
netværk fortsætter i 2019
Styregruppen i DCCC har besluttet at fastholde muligheden
for at søge støtte til nationale og tværfaglige netværk og
initiativer på kræftområdet.
Læs mere

Et fælles ønske om at kvalitetssikre MR billeder i
stråleterapien
I februar samledes 25 deltagere, heriblandt fysikere og læger
til en workshop, hvor de diskuterede en mulig strategi for at
kvalitetssikre de 10 MR skannere, der anvendes i forbindelse
med stråleterapibehandlinger i Danmark.
Læs mere

https://mailchi.mp/859653d6713f/dccc-nyhedsbrev-ls-om-immunterapi-i-jenhjde-dccc-sttte-til-krftprojekter-og-netvrk-kommende-nationale-arrange…
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Tidlig opsporing af hjerte-kar-sygdom hos
patienter behandlet for kræft i barndommen
Behandlingen af børn med kræft er blevet markant bedre
gennem de sidste årtier, hvilket betyder at flere børn
overlever kræft inden for langt de fleste sygdomsgrupper.
Blandt patienter, som helbredes for kræft i barndommen, er
der en overdødelighed sammenlignet med resten af
befolkningen.
Læs mere

Drivkraften er det onkologiske hjerte
Hvordan samler man fagfolk med interesse for det
onkologiske hjerte og skaber en platform for samarbejde og
vidensdeling? Det DCCC støttede netværk DOC har fundet
en metode, der virker.
Læs mere

Nye molekylære værktøjer kan potentielt hjælpe
læger og patienter med at opdage kræften
tidligere
Skal vi behandle kræft effektivt, kræver det omfattende
multidisciplinært samarbejde mellem klinikere, paraklinikere
og forskere. Det var også baggrunden for det nationale
symposium "Early Detection of Cancer".
Læs mere

NEXT Bioinformatik workshop
I januar afholdte NEXT Bioinformatik en Genome Analysis
Toolkit workshop om de nyeste bioinformatiske teknikker til
behandling af genetisk information. Teknikker, der er
afgørende for forskning og implementering af personlig
medicin i behandlingen af kræft.
Læs mere

Nyt valideringsstudie af Dansk Lever- og
Galdevejscancer Database
DLGCG samlede godt 20 kirurger, onkologer, hepatologer,
patologer og epidemiologer til et netværksmøde om national
vidensudveksling indenfor Galdevejskræft.
Læs mere
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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.
07.03.2019: Kræftpolitisk Forum
DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse sætter fokus på ulighed i kræft.
Tilmeldingsfrist: Først til mølle - begrænset antal pladser
21.03.2019: En telemedicinsk rejse mod patientens sundhedsvæsen
Hvordan kan vi udfordre "plejer", når vi behandler og følger op over afstand?
Center for Telemedicin i Region Midtjylland afholder konferencen 'En telemedicin rejse mod patientens
sundhedsvæsen', som sætter fokus på patientinddragelse og på hvordan, vi sammen kan sikre den
bedste behandling i fremtidens sundhedsvæsen.
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019
02.04.2019: Workshop: Danish Eurooncology ProtoN Decision Support (DEPeNDS)
Dansk Center for Partikelterapi inviterer til workshop om udvælgelse af patienter med lavgradsgliomer til
foton- eller protonterapi. Til workshoppen vil der blive præsenteret ca. 30 tidligere behandlede patienter
(fotoner eller protoner).
Tilmeldingsfrist: 18. februar 2019
21.05.2019: Opening symposium of the Danish Centre for Particle Therapy (DCPT)
Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) afholder et åbningssymposium på Aarhus Universitetshospital
med foredrag fra både danske og internationale eksperter.
22.05.2019: BiGART conference 2019
The 18th Acta Oncologica conference on biology-guided adaptive radiotherapy (BiGART2019.dk) will be
held in Aarhus May 22-24, 2019. The meeting is open for physicians, physicists, radiobiologists and other
scientists with an active interest in the area.
Tilmeldingsfrist: 22. april 2019
14.06.2019: ECV Cancer Symposium 2019
Efter gode tilbagemeldinger fra sidste års ECV cancer symposium, er det besluttet at forsætte den gode
tradition. 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
29.08.2019: Danske Kræftforskningsdage
DCCC og DMCG.dk gentager succesen og samler kræftlandskabet i Danmark. Sæt derfor kryds i
kalenderen den 29. og 30. august 2019.
Tilmelding åbner primo maj 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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