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Tilmelding til Danske Kræftforskningsdage 2022 er åben | Deltag
fysisk eller online i patient-relevante populærvidenskabelige oplæg og
diskussioner til ESTRO d. 7.-9. maj | 3. juni er deadline for at søge om
støtte til nye projekter og netværk
 
 

Til den åbne del af ESTRO konferencen, inviteres patienter, pårørende og andre interessenter indenfor til dialog om
relevante emner for en bred skare af kræftpatienter. Læs mere om konferencen på DCCC Stråleterapi's
nyhedsside. Foto: DCCC, Canva.
 
Tilmeld dig nu til Danske Kræftforskningsdage
Vi har netop åbnet for tilmeldingerne til Danske Kræftforskningsdage 2022. Du kan sikre
dig en plads til Danske Kræftforskningsdage ved at klikke her. Konferencen er landets
største tværfaglige kræftkonference, og løber af stablen den 25. og 26. august 2022
hos Comwell Kolding. Læs mere om konferencen, programmet og den fysiske
postersession ved at klikke her. Tilmeldingen lukker den 1. juli 2022, eller når vi har
udsolgt.

ESTRO inviterer patienter og pårørende med indenfor til aktiv dialog – denne
weekend i København og online
Imens vi venter på Danske Kræftforskningsdage, så foregår der denne weekend noget
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helt unikt i Bella Center i København. 
Det er muligt at vandre direkte ind fra gaden og deltage gratis i en stor, international
konference i stråleterapi, ESTRO. Det sker over tre eftermiddage, lørdag den 7. til
mandag den 9. maj.
 
Find programmet for dagene, som det også er muligt at tage del i hjemme fra
egen computer. 
Læs mere om programmet og find streamingslink på DCCC Stråleterapi's nyhedsside.

"Learning from every patient" er temaet for årets internationale stråleterapi konference,
ESTRO, som det nationale forskningscenter for stråleterapi, har spillet en stor rolle i
både at hente til København og udforme dele af. Det åbne program vil adressere
patienter og pårørende direkte med relevante emner, fortalt i et populærvidenskabeligt
sprog - du kan læse mere om emnerne i optakten hos Dagens Medicin.
 
Du kan i dette nyhedsbrev, ved at klikke her, også læse om tankerne bag åbningen af
konferencen, og hvorfor patienternes perspektiv er enormt givtigt at invitere og
inkludere, allerede fra den tidlige planlægning af et klinisk forsøg.
 
Hust at næste frist for at søge DCCC's pulje er den 3. juni 2022. Du kan se mere om,
hvordan du søger puljen her.
 
Hold et øje med - eller vælg at abonnere på - DCCC's kalender for information om de
næste aktiviteter, som du kan tage del i. Nedenfor kan du læse mere om de seneste og
kommende DCCC-aktiviteter – og husk, at du kan følge os på Twitter og LinkedIn, hvor vi
løbende deler historier, nyheder og aktiviteter.

Åben: Tilmeld dig Danske Kræftforskningsdage
2022
Vi har netop åbnet for tilmelding til Danmarks største
tværfaglige kræftkonference, Danske Kræftforskningdage
2022, som finder sted den 25.-26. august i Kolding. I DCCC
og DMCG.dk glæder vi os meget til at byde velkommen til et
brag af en konference, i år med fuld fysisk postersession,
som har dedikeret tid i programmet på begge
konferencedage. Imellem de indsendte abstracts er vores
tværfaglige bedømmelseskomite lige nu i fuld gang med at
udvælge de yngre forskere, som får lov til at præsentere
deres forskning. Læs mere.

Åben konference inviterer patienternes
perspektiv indenfor
Patienter og pårørende spørger ind og bidrager aktivt med
deres perspektiv på kræftbehandling. De
sundhedsprofessionelle fagfolk indgår i dialog, tager noter
og planlægger de næste forsøg med hjælp fra netop
dagens input. Det er ambitionen, når DCCC Stråleterapi
åbner den internationale konference ESTRO op over tre
eftermiddage i Københavns Bella Center. Læs mere.
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Netværk og kliniske studier runder milepæl på
100 støttede aktiviteter fra DCCC
I årets første ansøgningsrunde modtog vi mange gode
ansøgninger. Denne gang er støtten gået til to nye
tværfaglige netværk og forberedelsen af en række
investigator-initierede tværfaglige kliniske studier. Puljen
har nu givet økonomisk starthjælp over 100 gange. Læs
mere.

Læs flere nyheder fra DCCC

ARRANGEMENTER

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
husk gerne at sende relevante oplysninger til dccc.info@dccc.dk.

Kommende arrangementer
 
06-05-2022
ESTRO 2022 - 'Learning from every patient'
Kræftpolitisk Forum 2022 løber af stablen d. 6. april 2022, kl. 9.00-14.30, i Fællessalen
på Christiansborg. På konferencen vil forskere, jurister og embedsfolk adressere de
største udfordringer, skabe overblik over nationale og regionale løsninger, der sikrer
ensartede rammer for og fortolkning af juridiske regler, samt komme med forslag til
styrkelse af forskningsinfrastruktur. Tilmelding stadig mulig.
 
07-05-2022
Åbne foredrag om stråleterapi
Den største europæiske konference for stråleterapi, ESTRO konferencen, kommer til
Danmark. Temaet på årets konference er 'Learning from every patient'. Før, under og
efter ESTRO2022, som afholdes i Bella Center i København den 6-10. maj, arrangerer
DCCC Stråleterapi sammen med DCCC og Kræftens Bekæmpelse åbne foredrag for alle
interesserede - dels online og dels på en åben scene i Bella Center, henholdsvis d. 29.
april kl. 16:00-17:00, d. 7. - 9. maj kl. 15:00-17:00 & d. 17. maj kl. 16:15-
17:15. Deltagelse er gratis og der er ingen registrering.
  
19-05-2022
SNOG-Fibtra Symposium 2022
Multidisciplinary Neuro-Oncology to the joint symposium of Scandinavian Society of
Neuro-oncology (SNOG) and Finnish Brain Tumor Research Association (FiBTRA), which
will be held at the Radisson Blu Seaside Hotel in Helsinki, Finland, May 19-21, 2022. It is
organized in collaboration with Tampere University. The symposium is targeted to clinical
experts, clinical researchers and basic scientists who work with brain tumors.
 
19-05-2022
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IMMUNONET invites to 1st Danish CAR-T cell symposium
On May 19th 2022, the DCCC supported network IMMUNONET invites all interested to the
first Danish CAR-T cell symposium. The symposium will take place at the Technical
University of Denmark, Anker Engelundsvej 101, 2800 Lyngby. There will be both national
and international speakers.
Registration deadline: May 6th, 2022, Abstract deadline: May 1st, 2022.
 
07-06-2022
Netværksmøde i DCCC Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)
DCCC Obesity and Cancer Research (ObeCaRe) inviterer hermed til det 2. årlige danske
netværksmøde inden for forskning i overvægt og kræft. Mødet vil finde sted den 7. - 8.
juni 2022 på Storebælt Signatur Hotel, Nyborg. Efter tilmelding opfordres der til at
indsende et abstract til et planlagt eller fuldført studie inden for overvægt og kræft.
Udvalgte indsendte abstracts vil blive inviteret til poster præsentation til mødet.
 
13-06-2022
National Dose Accumulation Workshop
Call out for national collaborative projects on re-irradiation, adaptive radiotherapy, intra-
fractional dose reconstruction, safety margin assessment, delivered-dose-NTCP-
modelling etc. If you in any way consider a project or work within these subjects, you are
invited to a brainstorming and network forming event on June 13, 2022, at 09:00-15:00,
at Odense University Hospital. Registration deadline: May 13, 2022.
 
19-06-2022
International Shared Decision Making Conference (ISDM 2022)
The conference will take place June 20th to 22nd with a pre-conference June 19th
(workshop day) 2022 at Comwell Kolding, Denmark.
 
25-08-2022
Danske Kræftforskningsdage 2022
Danske Kræftforskningsdage 2022 afholdes d. 25. og 26. august 2022 på Comwell
Kolding, og tilmeldingen er åben nu. Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er
en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling
på tværs af forløb og områder. Derfor afholder Danish Comprehensive Cancer Center og
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) landets største kræftkonference,
hvor mere end 500 klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere fra hele
landet samles på tværs af de forskellige sygdomsområder og forskningsdiscipliner.
Tilmeldingsfrist: 1. juli eller ved udsolgt.
 
28-09-2022
Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om senfølger efter kræft
Det nationale samarbejde Bedre Viden om Senfølger indbyder til fagligt seminar om
senfølger efter kræft d. 28. september 2022, kl. 9.30 - 17.00 på Hindsgavl Slot i
Middelfart. Formålet med seminaret er at stille skarpt på, hvor langt forskningen i
senfølger er kommet, hvordan viden kan implementeres i sundhedsvæsenet, hvad status
er for senfølgetilbud til patienterne, og hvor udviklingen af senfølgetilbud til patienterne
peger hen. Gratis deltagelse.

REDAKTIONEN

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center samler nationalt, forpligtende samarbejde
om forskning og behandling på kræftområdet. 
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Nyhedsbrevet fra DCCC er for alle, der ønsker at følge med i nationale og tværfaglige
aktiviteter og projekter på kræftområdet, der foregår i regi af DCCC eller via vores
samarbejdspartnere. 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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