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Stærkt ansøgerfelt til DCCC's pulje i 2020, nationalt overblik over
klinisk forskning er lige på trapperne og nye penge til initiativer og
forskning på kræftområdet

 
Vi er trådt ind i 2021 og har dermed sagt farvel til 2020. Det blev et år, der bød på
udfordringer og uforudsigelighed, men også et år, som vi i DCCC-regi afsluttede stærkt.

I november bevilligede vi 1,7 millioner kroner til initiativer og forskningsprojekter, der skal
styrke kræftområdet i Danmark. Et bredt og stærk felt søgte om støtte fra vores pulje, og
vi glædede os over at kunne støtte forberedelsen af hele 7 kliniske forskningsprojekter,
der hver især vil bidrage med ny og vigtig viden på kræftområdet. 

Allerede den 20. januar – altså om lige under to uger – er der igen frist for at søge
støtte. Vi håber på, at vi kan skyde 2021 ind med igen at støtte en række kvalificerede
ansøgninger, der vil styrke det danske kræftlandskab. Læs mere om hvordan du søger
støtte her. Du kan også se en oversigt over alle DCCC-støttede projekter og netværk her.

I december oplevede vi – efter flere års hårdt arbejde – lidt af et gennembrud. I Danmark
findes der ikke noget samlet overblik over igangværende kliniske forsøg. Det betyder, at
kritisk syge patienter kan gå glip af muligheden for at modtage forsøgsbehandling, der
potentielt kan lindre deres sygdom eller redde liv. Men i årets sidste måned faldt de
sidste detaljer på plads, så der nu både er styr på formalia og finansiering. Et overblik
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over kliniske studier i Danmark vil derfor være en realitet allerede i 2022.

Selvom coronapandemien fortsat sætter sit tydelige præg på samfundet og hverdagen
for os alle sammen, tror vi på, at det vil være muligt at afholde Danske
Kræftforskningsdage den 26. og 27. august. Vi vil naturligvis tilpasse både program og
formen for arrangementet til den situation, vi står i, når datoen nærmer sig. Du kan se
de vigtigste datoer for landets største kræftkonference her – men vær opmærksom på,
at der løbende vil ske tilpasning.

Ude i kræftlandskabet spirer forskellige arrangementer fortsat frem. De fremgår af
DCCC's kalender, som netop er opdateret med DCCC Onco-Cardiology - DOC-internat den
26.-27. maj, DCCC PRO-møde den 21-22. juni og DCCC Stråleterapis årsmøde den 5-6
oktober 2021.

Læs mere om DCCC-aktiviteterne nedenfor – og husk, at du kan følge os på Twitter og
Linkedin, hvor vi løbende deler historier, nyheder og aktiviteter.

Formalia og finansiering på plads: Nationalt
overblik over kliniske forsøg rykker nærmere
I Danmark findes der ikke noget samlet overblik over
igangværende kliniske forsøg. Det betyder, at kritisk syge
patienter kan gå glip af muligheden for at modtage
forsøgsbehandling, der potentielt kan lindre deres sygdom
eller redde liv. DCCC har i flere år arbejdet for at skabe det
manglende overblik, og i slutningen af 2020 kom det
afgørende gennembrud. Læs mere.

DCCC styrker dansk kræftforskning med 1,7
millioner kroner
I november uddelte DCCC 1,7 millioner kroner til
forberedelse af en række kliniske studier, et nyt nationalt
netværk der vil løfte kvaliteten af
kræftscreeningsprogrammer samt de indledende skridt til
at skabe et forskningscenter, der skal tage kampen op mod
kombinationen af overvægt og kræft. Læs mere.

Læs flere nyheder fra DCCC

ARRANGEMENTER

DCCC kalender
I kalenderoversigten på DCCC's hjemmeside kan du finde information om kommende
begivenheder i DCCC regi eller begivenheder, der har relation til DCCC. Det inkluderer
konferencer, internater, workshops, årsmøder og meget mere. Herunder kan du se et
udpluk af kommende arrangementer.

Har I kommende aktiviteter eller arrangementer, som egner sig til DCCC's kalender, så
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husk gerne at sende relevante oplysninger til dccc.info@dccc.dk.

Kommende arrangementer
 
13-01-2021
Kick-off-møde: Nationalt forskningscenter for børnekræft (CONTROL)
Til mødet præsenteres centrets formål og forskning, den overordnede organisering og
de 17 CONTROL-arbejdspakker. 
 
19-01-2021
Netværksmøde i Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme ( NARNUCA)
Til det virtuelle netværksmøde i NARNUCA vil der dækkes emner som aktuel forskning,
herunder ernæring og hovedhalskræft samt bivirkninger efter kurativ strålebehandling,
præsentation af ph.d-studier og nye fremtidige projekter.

24-02-2021
Åbning af det Nationale DCCC ctDNA Forskningscenter
OBS ny dato: d. 24. februar 2021. Denne dag markeres åbningen af det Nationale
Forskningscenter for cirkulerende tumor-DNA guidet kræftbehandling.

19-03-2021
4. workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk variantfortolkning i
behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer
Datoen for den 4. workshop i DCCC netværket for harmonisering af somatisk
variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer
er nu fastlagt.
 
29-03-2021
Årsmøde i DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided
kræftbehandling
NY DATO. Den 29-30. marts 2021 afholdes der årsmøde i det nationale ctDNA-center.

REDAKTIONEN

Nyhedsbrevet fra DCCC er et nyhedsbrev for alle interesserede i DCCC-nyheder om
nationale og tværfaglige tiltag på kræftområdet. Nyhedsbrevet udsendes 4 til 6 gange
årligt.

Skriv til redaktionen på dccc.info@dccc.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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