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Snart er der frist for at søge DCCC's pulje | ctDNA-studie, nyt psyko-
onkologisk netværk og to andre projekter fik støtte i sidste runde
 
Med et nyt Fagligt Udvalg på plads er DCCC klar til at arbejde videre med at styrke
dansk kræftforskning og behandling. Også i 2023 vil vi opnå det ved blandt andet
at støtte nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk via vores pulje.
 

Sidste år var der ikke stille i DCCC-regi. Blandt højdepunkterne var Danske Kræftforskningsdage og
populærvidenskabelige foredrag. Også i år vil der være god grund til at holde øje med DCCC-kalenderen. Foto:
DCCC.
 
Sidste år fyldte DCCC fem år. Det gav os en anledning til at se på, hvad der er lykkes i
den første periode, men også på, hvor vi vil fokusere den kommende tid.
 
En af DCCC's succeshistorier er vores pulje. Siden starten har 118 forskellige aktiviteter
og netværk opnået støtte. De sidste fire projekter i rækken, som kom med i den sidste
af fire ansøgningsrunder i 2022, kan du læse mere om længere nede. Overordnet
støttes initiativer, som kan styrke det nationale og tværfaglige samarbejde inden for
kræftforskning og sikre, at ny forskning hurtigt omsættes til klinisk praksis – til gavn for
patienterne.
 

https://region-midtjylland.uxmail.io/not_available_in_archive/


Det er derfor os en stor glæde, at puljen kan fortsætte de kommende år.
 
Næste ansøgningsfrist er d. 19. februar. Du kan læse mere om krav og lade dig
inspirere af mange projekter, der tidligere er blevet støttet, på vores hjemmeside.
 
Velkommen til et nyt Fagligt Udvalg
Vi vil gerne benytte dette første nyhedsbrev i 2023 til at sige tak for det gode
samarbejde i det forgangne år til vores mange gode samarbejdspartner på tværs af
Danmark.
 
Et særligt tak til DMCG.dk – ikke mindst for samarbejdet om Danske
Kræftforskningsdage, hvor vi sammen netop nu arbejder med programmet for 2023.
Også et stort tak til Kræftens Bekæmpelse. 2022 blev året hvor vi sammen kunne byde
velkommen til Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi – ACROBATIC - det 12. nationale
forskningscenter, vi har oprettet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, de enkelte
regioner og DCCC. Vi er glade og taknemlige for at Kræftens Bekæmpelse har valgt at
fortsætte deres økonomiske engagement i DCCC frem til og med 2024. Bevillingen
gives med henblik på at understøtte og udbygge det nationale og tværfaglige
samarbejde på kræftområdet samt skabe viden og dialog på tværs af faggrupper og
mellem klinikken og universiteterne.
 
Sidst, vil vi også gerne sende en særlig tak til medlemmerne af DCCC's Faglige Udvalg i
perioden 2017-2022. I har haft en stor aktie i, at DCCC er blevet det, det er i dag - og
med et nyt Fagligt Udvalg for de kommende tre år på plads forventer vi at kunne bygge
videre på det gode arbejde, der er blevet gjort. 
 
Tilbage er bare at ønske et frugtbart 2023. Vi håber at møde dig til vores
arrangementer i løbet af året. Det kunne fx være det populærvidenskabelige foredrag
om lungekræft, som afholdes online såvel som fysisk i Vejle d. 17. januar i samarbejde
med Dansk Forskningscenter for Lungekræft, eller det kunne være CAR-T-symposium,
som afholdes d. 6 juni sammen med DTU og T-OP.   
 
Få overblik over alle arrangementer længere nede – og hold dig opdateret ved at
abonnere på vores kalender. Det kan du gøre her

       

4 projekter opnåede støtte fra DCCC i sidste
ansøgningsrunde
Fire initiativer fik tildelt DCCC's økonomiske støtte i den
seneste ansøgningsrunde. Et af disse initiativer blev
indsendt af ObiCaRe, et netværk, der også tidligere har fået
støtte af DCCC. Netværket vil med den nye støtte øge
fagfælle-formidlingen af den nyeste viden om fedme-kræft
sammenhængen på et nationalt symposium i 2023. Læs
mere om det og om de tre andre projekter på DCCC's
hjemmeside.

Læs mere

Hvordan kan vi forbedre den palliative indsats
for kræftpatienterne?
Den palliative indsats er meget mere end
smertebehandling, og bør i øvrigt være en opgave, hvor alle
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https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/car-t-cell-therapy-and-advances-in-cellular-engineering/
https://www.dccc.dk/kalender/
https://www.linkedin.com/company/danish-comprehensive-cancer-center-dccc/
https://twitter.com/dccccancer
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faggrupper er involveret. Det var nogle af pointerne
fra  Mogens Grønvold, Dorte Ejg Jarbøl og Louise Ø. Livijn fra
DCCC i en kronik i Ugeskrift for Læger fra december.

Læs mere

Spændende oplæg og fokus på ctDNA guidet
kræftbehandling
To dage. 120 deltagere. Massere af viden. Syv ord, der kort
og præcist opsummerer det vellykkede ctDNA symposium,
der i november løb af stablen med både danske og
internationale speakers.

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.

Kender du til aktiviteter eller arrangementer, som egner sig til DCCC's kalender, så send
relevante oplysninger til dccc.info@dccc.dk. Tak.

Kommende arrangementer
 
17-01-2023
Populærvidenskabeligt foredrag om lungekræft 
DCCC & Dansk Forskningscenter for Lungekræft, støttet af Kræftens Bekæmpelse,
afholder et foredrag i øjenhøjde om lungekræft, både online og fysisk. Forskere og
klinikere fra Dansk Forskningscenter for Lungekræft vil igennem en række oplæg give et
indblik i sygdommen og den aktuelle forskning på området. Derudover vil der også være
en patient fortælling med indblik i den livskvalitet, der trods sygdommen, opnås. Alle er
velkomne, både patienter, pårørende, fagfolk og andre interesserede i området.
 
25-01-2023
Seminar: Håndtering af digital PCR data
DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling
afholder et online seminar om 'Håndtering af digital PCR data' d. 25. januar 2023, kl.
15:00 – 17:30. Der introduceres til basis datahåndtering af dPCR data og guides gennem
praktiske øvelser korrektionen af støj i dPCR data. Målrettet folk, som bruger ddPCR til
ctDNA sporing, og der kræves en basis forståelse af dPCR. Tilmeldingsfrist: 20. januar
2023.
 
02-03-2023

https://www.dccc.dk/nyheder/hvordan-kan-vi-forbedre-den-palliative-indsats-for-kraftpatienterne/
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https://www.dccc.dk/kalender/
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https://www.dccc.dk/kalender/kommende-arrangementer/seminar-handtering-af-digital-pcr-data/


Ovariecancer Seminar – Optimering og harmonisering af Ovarie Cancer behandling i
Danmark
2. - 3. marts 2023 afholder det DCCC støttede projekt 'Regional variation i overlevelse for
patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021' Ovariecancer
seminaret i Odense. Seminaret er bygget op omkring oplæg, som efterfølges af en
diskussion og konklusion, så der efterfølgende kan rettes ind i guidelines efter fælles
konsensus. Tilmeldingsfrist: 31. januar 2023.
 
03-03-2023
Nationalt symposium on preclinical models in cancer research
'Immunonet' afholder nationalt symposium d. 3. marts fra 9:30 til 20:00 på Aarhus
Universitet. Emnet for arrangementet er prækliniske modeller i kræftforskning.
Programmet består af en række præsentationer af den seneste forskning, flash talks og
poster session. Tilmeldingsfrist d. 6 februar.
 
10-04-2023
Netværksmøde i nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA)
7. netværksmøde i 'DCCC nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved
kræftsygdomme (NARNUCA)' finder sted d. 10. april 2023, kl. 10:00 -15:00, på Odense
Universitetshospital.

REDAKTIONEN

DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center – er det nationalt forpligtende samarbejde
om forskning og udvikling af kræftområdet. 
 
Vores nyhedsbrevet er for alle, der ønsker at følge med i de nationale og tværfaglige
aktiviteter og projekter 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
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