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Kære læser,
DCCC har netop åbnet op for næste ansøgningsrunde og muligheden for at søge midler til nationale og
tværfaglige aktiviteter på kræftområdet. Ansøgningsfristen er den 1. februar 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.

DCCC har siden 2017 støttet 45 projekter og
netværk med 6,3 mio. kr.
Siden efteråret 2017 har DCCC haft fem ansøgningsrunder,
hvor forskere og klinikere har kunnet søge om støtte til
nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på
kræftområdet. I alt har DCCC modtaget 83 ansøgninger på
14,3 mio. kr. Deraf har 45 ansøgninger levet op til kravene
om at være nationale og tværfaglige og har samlet fået tildelt
6,3 mio. kr.
Læs mere

DCCC og DMCG.dk gentager successen med
Danske Kræftforskningsdage i 2019
DCCC og DMCG.dk gentager successen og afholder Danske
Kræftforskningsdage 2019 den 29. og 30. august i Odeon,
Odense. Sæt allerede nu kryds i kalenderen, så du kan
deltage i landets største, nationale kræftkonference.
Læs mere

Knæk Cancer midler
Kræftens Bekæmpelse uddeler 10 millioner til Ny
kræftmedicin – indsamling af erfaringer fra klinisk praksis.
Læs mere
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DCCC NOAC netværk afholder Nordic
Symposium on Anal Cancer
I starten af november afholdte DCCC NOAC netværket "The
First Multidisciplinary Nordic Symposium on Anal Cancer".
Læs mere

Workshop om immun-onkologi samler 80
deltagere fra hele landet
IMMUNONET har netop været vært for en Public-Private
Partnership workshop i immun-onkologi med 80 deltagere fra
hele Danmark.
Læs mere

To nye, nationale centre på kræftområdet
To nye, nationale forskningscentre får hver 20 millioner kr. fra
Knæk Cancer midler 2018. Det drejer sig om Dansk
Forskningscenter for Præcisionsmedicin i Blodkræft og
Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft.
Læs mere

DCCC er partner i Røgfri Fremtid
Rygning er den faktor, som er skyld i flest tilfælde af kræft.
Derfor støtter DCCC Røgfri Fremtid og ambitionen om en
røgfri generation i 2030.
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.
19.11. 2018: DCC PRO internat
DCCC PRO inviterer til at deltage i et fælles internat, hvor der skal opnås en fælles strategi/køreplan for,
hvad de enkelte DMCG-er vil/skal gøre i forhold til at indføre PRO for senfølger.
22.11- 23.11, 2018: DCCC Rettidig opsporing/Timely detection
Vi ønsker, på tværs af de enkelte kræfttyper, at etablere et netværk, der skal danne basis for højevidensstudier. Tilmeldingsfrist: Først til mølle og senest d. 8. november 2018
27.11 - 28.11 2018: DCCC Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) - the 1st national DIBH workshop
DCCC DIBH inviterer til den første nationale workshop om deep inspiration breath hold (DIBH), hvor fokus
vil være på brug og opstart af samt erfaringer med DIBH i forbindelse med stråleterapi.
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27.11. 2018: Bioagora 2018
The main theme is immuno-therapy,when Biopeople, together with partners and sponsors, invites you to
attend the Bioagora 2018.
Tilmeldingsfrist: D. 25. november 2018
28.11.2018: Dansk Kræftforum 2018
DMCG.dk inviterer til Dansk Kræftforum. Mødets overordnede fokus vil være på kliniske retningslinjer
samt tværgående DMCG aktiviteter.
Tilmeldingsfrist: D. 9. november 2018
29:11.2018: Workshop: Harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandling af patienter med
behandlingsrefraktær cancer
Formålet med workshoppen er at etablere et nationalt netværk af fagpersoner, der arbejder aktivt med
fortolkning af genetisk information i relation til behandlingsvalg.
Timeldingsfrist: 22. november 2018
30.11.2018: Seminar: Improving patient experiences in cancer care
Kom til seminar ved Center for Fælles Beslutningstagning (www.cffb.dk) og bliv inspireret til at gøre det
endnu bedre for vores patienter. Vi har sammensat et spændende program, hvor professor Leonard Berry,
professor Paul Barach og kvalitetschef, onkolog Joseph Jacobsen vil give værdifuld viden om, hvordan vi
kan forbedre patienters oplevelser af sundhedsvæsenet i forbindelse med deres kræftbehandling.
Tilmeldingsfrist: 10. november 2018

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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