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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                    SEPT. 2018

Kære læser,
I slutningen af august afholdte DCCC i samarbejde med DMCG.dk Danske Kræftforskningsdage. En to
dages konference, som, målt på faglige diskussioner og antallet af tilmeldte, var en succes. Der var plads
til at netværke ved markedspladsen, gå en tur igennem det danske kræftforskningslandskab og deltage i
nationale og internationale oplæg. Vi samlede 450 aktører under samme tag med det formål at styrke det
nationale samarbejde - og det er vi stolte af. Nu skal vi fortsætte det gode arbejde. Det gør vi bl.a. med en
pulje på 5. mio. kr. i 2018 til støtte af nationale projekter og netværk. Næste ansøgningsfrist er d. 16.
oktober. Læs mere om, hvordan du søger støtte på www.dccc.dk/sog-stotte/

I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse om 5 nye projekter og netværk, der har fået støtte fra
DCCC. Du kan også læse om Siv Lykke Jørgensen og Mette Tranberg, der begge modtog en poster pris
på Danske Kræftforskningsdage for deres forskning og evne til at præsentere forskningen på. Kig også i
kalenderen, hvor vi annoncerer tværfaglige seminarer og arrangementer, som er åbne for alle
interesserede.

Bevillinger til fem netværksgrupper og initiativer
på kræftområdet
En ny ansøgningsrunde om midler fra Danish Comprehensive
Cancer Center – DCCC til støtte af nationale og tværfaglige
projekter er netop afsluttet. Fem netværksgrupper og
initiativer har samlet fået tildelt 900.000 kr.
Læs mere

Forskning om HPV-hjemmeprøve blev hædret
På Danske Kræftforskningsdage, som blev afholdt i august
præsenterede Mette Tranberg sin forskning om, at en HPV-
hjemmeprøve kan få flere kvinder til at deltage i screening
for livmoderhalskræft. Det gjorde hun så overbevisende, at
hun blev belønnet med en pris fra arrangørerne bag, DCCC
og DMCG.dk.
Læs mere

Forskning om robotkirurgi vinder pris
På Danske Kræftforskningsdage, som netop er blevet afholdt,
præsenterede Siv Lykke Jørgensen sin forskning om, at
robotkirurgi er en sikker behandling med færre
komplikationer ved tidlige stadier af kræft i livmoderen.
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Præsentationen sikrede hende en poster-pris fra
arrangørerne bag konferencen, DCCC og DMCG.dk.
Læs mere

Se eller gense immunterapi i øjenhøjde
På Danske Kræftforskningsdage d. 30. august fortalte
eksperter og patienter om deres viden og erfaringer med
immunterapi som behandlingsform til kræft. Se eller gense
hele oplægget "Immunterapi i øjenhøjde"
Læs mere

Tre-dages internat resulterer i ni nye protokoller
Første DCCC COR (Cardio Onkologisk netvæRk) internat blev
afholdt den 18.-20. juni på Sandbjerg Gods. Der var 41
deltagere fordelt på læger og fysikere med speciale i
onkologi, kardiologi, pædiatri, nuklear medicin og
epidemiologi, som repræsenterede hospitaler på tværs af
Danmark. 
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.

08.10. 2018: DCS symposium 2018
Det 24. Danish Cancer Society Symposium sætter fokus på Modern imaging in clinical oncology - from
technological advances to patient benefit.

05.11.2018: IMMUNONET workshop
This workshop will focus on best-practice, experience, and current challenges for public-private
collaboration in Immuno-Oncology. Talks by key national speakers representing key players in the regional
arena will be featured in an open forum with plenty of possibilities to initiate further discussion and
establish collaborative activities.

12.11- 13.11, 2018: Internat om fælles variant- og forløbsdatabase til personlig medicin
Nærmere dagsorden for internatet følger.

19.11- 20.11, 2018: DCCC 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. Tilmeldingsfrist: 15.
september 2018.

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 høj-
evidensstudier. 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
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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.

 

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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