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Læs nyhedsbrevet i din browser

DCCC NYHEDSBREV                                                    SOMMER 2019

Kære læser
 
I DCCC ser vi frem til Danske Kræftforskningsdage 2019 den 29. og 30. august, som nu har flere end 450
tilmeldte deltagere. Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig frem til tilmeldingsfristen mandag den 1. juli 2019.
På Danske Kræftforskningsdage kan du blive klogere på fælles beslutningstagning, personlig og målrettet
kræftbehandling samt hvordan erfarings- og vidensopsamling fra den daglige klinik kommer
morgendagens patienter til gavn. Eller gå i dybden med MDT-konferencen, tidlig diagnostik og kliniske
retningslinjer.

I forbindelse med Danske Kræftforskningsdage afholdes et populærvidenskabeligt foredrag om
stråleterapi. Det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi vil guide deltagerne gennem
strålebehandlingens verden. Foredraget er åbent for alle interesserede, og det er også muligt at deltage,
selvom man ikke er tilmeldt Danske Kræftforskningsdage.

Læs mere i nyhedsbrevet, og kig også i kalenderen, hvor vi løbende annoncerer tværfaglige seminarer og
arrangementer, som er åbne for alle interesserede. 

Næste mulighed for at søge støtte hos DCCC til nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på
kræftområdet er senest den 22. august. Læs mere her.

Vi ønsker alle en god sommer.

Foredrag i øjenhøjde: Bliv klogere på
strålebehandling
Vær med den 29. august til et foredrag i øjenhøjde, der vil
gøre dig klogere på, hvad strålebehandling er, og hvordan
behandlingen foregår. Læs mere

Lovende projekter modtager bevillinger til
omfattende undersøgelser af
behandlingseffekter inden for brystkræft og
immunterapi
Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelses pulje Ny medicin er
netop uddelt til to lovende initiativer, der vil undersøge
behandlingseffekter over en længere periode. Læs mere
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ECV Cancer Symposium 2019: Tværregional
vidensdeling om behandling og diagnostik på
programmet   
Den 14. juni var fagfolk fra hele landet samlet på
Rigshospitalet til ECV Cancer Symposium 2019. I år var der
blandt andet fokus på behandling og diagnostik ud fra et
molekylært og immunologisk perspektiv. Læs mere

Hvordan sikrer vi mindre komplekse rammer for
klinisk forskning i Danmark
I et fyldt telt på Folkemødet drøftede et engageret panel
prioritering af forskning i Sundhedsvæsenet i en debat
arrangeret af DCCC og Trial Nation. I august tager DCCC
tråden op, når afslutningsdebatten på Danske
Kræftforskningsdage 2019 sætter fokus på forskningens og
evidensens rolle i prioriteringsdebatten. Læs mere

Læs flere nyheder fra DCCC

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.

21-08-2019: Workshop om Automatiseret Indtegningsatlas - hjernen
Via projektet samles landets onkologiske eksperter indenfor forskellige anatomiske grupper til udvikling og
validering af fremtidige nationale indtegningsatlas. Denne workshop har fokus på hjernen.
Tilmeldingsfrist: 15. juni 2019

26-08-2019: DCCC Shared Decision Making netværk: GÅ-HJEM MØDE om Fælles Beslutningstagning,
Vejle
DCCC Shared Decision Making netværket (DCCC SDM) holder gå-hjem møde om Fælles
Beslutningstagning med overskriften Formidling, kommunikation og samskabelse af svære beslutninger.
Tilmeldingsfrist: 12. august 2019.

29-08-2019: Danske Kræftforskningsdage 2019
Danske Kræftforskningsdage 2019 byder på et to-dages program, der både repræsenterer bredden og
dybden i det danske kræftlandskab. Der vil være faglige oplæg og debatter fra scenen og mulighed for at
få en snak om aktuel kræftforskning. 
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019

29-08-2019: Populærvidenskabeligt foredrag om stråleterapi
Det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi og DCCC inviterer alle interesserede til et
populærvidenskabeligt foredrag om strålebehandling torsdag den 29. august kl. 16.00-17.30 i
Konferencecenter ODEON, Odense.
Tilmeldingsfrist: Først til mølle

02-09-2019: Workshop: Modeling of Radiation Therapy Outcome Data
DCCC Stråleterapi afholder workshop om ‘Modeling of Radiation Therapy Outcome Data with emphasis
on patient selection for proton therapy’. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
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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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