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Læs nyhedsbrevet i din browser

NYHEDSBREV: DANSKE KRÆFTFORSKNINGSDAGE 2019

Kære læser
 
Danske Kræftforskningsdage 2019 samlede flere end 500 deltagere fra hele landet på tværs af discipliner
og faggrupper. DCCC og DMCG.dk vil gerne sige tak for den flotte opbakning.

Tak til alle jer, der har bidraget til Danske Kræftforskningsdage 2019. En særlig tak til de 167 poster
presenters og de syv forskere på scenen som, på trods af startvanskeligheder, gav et fantastisk flot indblik
i aktuel dansk kræftforskning. Jeres bidrag er en essentiel del af Danske Kræftforskningsdage. 

I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om vinderne af årets posterpris, om afslutningsdebatten og
nyheder fra andre medier. Du kan også se eller gense det populærvidenskabelige foredrag om stråleterapi
og professor Diana Sarfatis præsentation om komorbiditet og betydningen for kræftbehandling. Oplev
stemningen med video og billeder fra dagene.  

Vi ses til Danske Kræftforskningsdage den 27. og 28. august 2020 – sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi forventer at åbne for tilmelding til maj. Hold øje med DCCC's nyhedsbrev, hvor det vil blive annonceret,
når det er muligt at tilmelde sig.
 

PROGRAM, ABSTRACTBOOK OG PRÆSENTATIONER

Alt om Danske Kræftforskningsdage 2019
På siden om Danske Kræftforskningsdage har vi samlet
program, abstractbog og oplægsholdernes præsentationer fra
konferencen. Du finder også et billedgalleri fra dagene. Læs
mere

NYHEDER OG VIDEO

VIDEO: Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset

https://mailchi.mp/d422a03e3933/dkd2019?e=[UNIQID]
http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/
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Danske Kræftforskningsdage 2019 viste et bredt udsnit og
det høje faglige niveau inden for aktuel dansk kræftforskning
med 167 posters, som blev præsenteret ved torsdagens
postersession. Syv forskere var udvalgt til at præsentere
deres nyeste forskningsresultater på scenen. Se videoen om
aktuel dansk kræftforskning

Pris for innovativ formidling til studie i
anvendelse af registerdata om kemoterapi
Martin Oskar Broe blev tildelt en posterpris for sin innovative
formidling af studie, som bygger på omfattende anvendelse
af data fra landspatientregistret. Læs mere

Forskning i opfølgning for kræftoverlevere
hædret med pris
Beverley Lim Høeg vandt posterpris på Danske
Kræftforskningsdage 2019 for sin levende formidling af stort
studie, der undersøger forskellige opfølgningsstrategier for
kræftoverlevere. Læs mere

Oversigt: Nyheder fra andre medier
Danske Kræftforskningsdage 2019 gav anledning til omtale i
andre medier. Se et udpluk af eksterne nyheder om og fra
konferencen. Læs mere

VIDEO: Strålebehandling fortalt i øjenhøjde: Se
populærvidenskabeligt foredrag 
Under Danske Kræftforskningsdage 2019 delte forskere,
klinikere og patienter deres viden og erfaringer med
stråleterapi i et populærvidenskabeligt foredrag. Du kan nu se
eller gense hele foredraget. Læs mere

VIDEO: Diana Sarfati om komorbiditet og
betydningen for kræftbehandling
Epidemiolog og professor Diana Sarfati er udnævnt til leder
for det nyetablerede nationale cancer control agency i New

http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/aktuel-dansk-kraftforskning-i-rampelyset/
http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/pris-for-innovativ-formidling-til-studie-i-anvendelse-af-registerdata-om-kemoterapi/
http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/forskning-i-opfolgning-for-kraftoverlevere-hadret-med-pris/
http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/nyheder-fra-andre-medier/
http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/stralebehandling-fortalt-i-ojenhojde-se-popularvidenskabeligt-foredrag/
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Zealand. Se eller gense Diana Sarfatis præsentation fra
Danske Kræftforskningsdage 2019. Læs mere

ANDRE ARRANGEMENTER FRA DCCC OG DMCG.dk

DMCG.dk

Følg med i begivenheder og nyt på dmcg.dk, og send gerne relevante opslag til kalenderen på
mail dorran@rkkp.dk.

DCCC kalender

Næste mulighed for at søge støtte hos DCCC til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på
kræftområdet er senest den 7. november 2019. Læs mere her.

18.09.2019: DCCC DATHYRCA møde
DCCC DATHYRCA netværket afholder et møde med videnskabelige oplæg om formiddagen med keynote
speaker Professor Henning Dralle fra Essen. Om eftermiddagen er der arbejdsmøde med planlægning og
opstart af revision af vores nationale guidelines.
Tilmeldingsfrist: 1. september 2019

02.10.19: Workshop om Automatiseret Indtegningsatlas - hoved-hals
Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og
validering af fremtidige nationale indtegningsatlas. Denne workshop har fokus på hoved-hals området.
Tilmeldingsfrist: 28. juni 2019

07.10.19: SATCC & DCCC Symposium: Personalized prevention on colorectal cancer medicine
With an ever increasing frequency of intestinal cancer, we must rethink our existing prevention options for
the disease. The aim of the symposium is to strengthen the collaboration on personalized colorectal
cancer prevention.
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019

09.10.19: Møde i National Arbejdsgruppe for MR Accelerator Baseret Strålebehandling
National Arbejdsgruppe for MR Accelerator Baseret Strålebehandling afholder næste møde d. 9 oktober
2019 på Odense Universitetshospital. Mødet er åbent for alle interesserede, men målrettet
stråleterapicentre med MR acceleratorer.
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019

23.10.19: DCCC-RT Workshop in Immuno-radiotherapy
All clinicians and researchers within the field of immunotherapy, radiation therapy and immune-
radiotherapy are invited to this workshop. The workshop aims to bridge between preclinical and clinical
research.
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019

24.10.19: Årsmøde i DCCC Stråleterapi
DCCC Stråleterapi er det nationale samlingspunkt for stråleterapiforskningen i Danmark. Så kom og hør
hvad der rører sig på dette felt og mød forskere, klinikere, ph.d.-studerende m.m. fra alle de institutioner i
landet, som beskæftiger sig med forskning i strålebehandling.
Tilmeldingsfrist: 23. september 2019

31.10.19: Seksualitet og senfølger efter kræft i bækkenorganer
Klinik for Senfølger efter Kræft i Bækkenorganerne på Aarhus Universitetshospital og Bedre Viden om
Senfølger inviterer til temadag om seksualitet og senfølger efter kræft i bækkenorganer.
Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2019

01.11.19: Bone SBRT Workshop
DCCC Stråleterapi inviterer til workshop med både danske samt udenlandske oplægsholdere. Formålet
med workshoppen er at udbrede kendskabet til stereotaktisk strålebehandling mod knoglemetastaser ved
oligometastatisk sygdom.
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019

http://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/nyheder-og-video/diana-sarfati-om-komorbiditet-og-betydningen-for-kraftbehandling/
http://www.dmcg.dk/
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08.11.19: Første møde i Nordisk Cardio-Onkologisk Gruppe
Hermed inviteres til det første møde i Nordisk Cardio-Onkologisk Gruppe. Mødet holdes i Oslo lufthavn
den 8. november, og det kan blive startskuddet til et spændende forskningssamarbejde i Skandinavien
vedrørende det onkologiske hjerte.
Tilmeldingsfrist: 19. oktober, herefter særtilmelding
 

REDAKTIONEN

Nyhedsbrevet om Danske Kræftforskningsdage er et nyhedsbrev for deltagere på Danske
Kræftforskningsdage 2019 og for interesserede i nyheder fra DCCC og DMCG.dk. 

Skriv til redaktionen på dccc.info@rm.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at afmelde nyhedsbrevet.

Du kan også følge DCCC på Twitter og på LinkedIn
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