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Du er her: Danske Kræftforskningsdage

Søg på hjemmesiden...

Danske Kræftforskningsdage

Programmet for Danske Kræftforskningsdage 2021
Herunder finder du programmet for Danske Kræftforskningsdage 2021. Konferencen foregår på Odeon,
Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

Læs det endelige program i en printervenlig version her

Postersessionen er åben

Alle deltagere på Danske Kræftforskningsdage har modtaget et link til årets postersession. Her kan de gå
på opdagelse i de mere end 150 posters, der er udvalgt til at være en del af årets postersession.
Abstractbogen 2021 indeholder 200 abstracts og kan læses lige her.

De mange posters fordeler sig over følgende kategorier:

Personalised medicine, biomarkers & diagnostics
Clinical trials
Emerging treatments
Treatment morbidity and late effects
Patient involvement
Palliation and psychosocial support
Clinical epidemiology and database research
Screening

+

Program, 26. august

09:15-09:30
Velkommen

09:30-11:00
Tidlig diagnostik og screening i Danmark
Sessionsansvarlig: Dorte Ejg Jarbøl

Snitfladen mellem tidlig diagnostik og screening 
Jens Søndergaard, professor, leder, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Effekt af screeningen for tarmkræft i Danmark 
Berit Andersen, professor, ledende overlæge, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet
Randers

Personlig screening for brystkræft 
Stig Bojesen, professor, Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Tidlig diagnostik af kræft i almen praksis
Frede Olesen, adjungeret professor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Fælles drøftelse på scenen
Ovenstående samt Lene Bundgaard, patientrepræsentant &
Thomas Larsen, lægelig direktør, Sygehus Lillebælt, ledelsesrepræsentant.

11:00-11:15 
Formiddagspause

+

Danske Kræftforskningsdage 2022
25. og 26. august 2022

Danske Kræftforskningsdage 2021
Call for abstracts
Primo februar 2021

Frist for indsendelse af abstracts
28. april 2021

Opdatering: Konferencen er udsolgt
Tilmeldingen åbner
Primo maj 2021

Tilmeldingsfrist
1. juli 2021 

Postersessionen åbner (online)
13. august 2021

Danske Kræftforskningsdage 
26. og 27. august 2021

https://www.dccc.dk/
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2021/program-dkd2021_final_tilhjemmeside.pdf
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/abstract-book-dkd2021.pdf
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2021/prasentationer/snitfladen-mellem-tidlig-diagnostik-og-screening.pdf
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2021/prasentationer/effekt-af-screening-for-tarmkraft-i-danmark.pdf
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2021/prasentationer/personlig-screening-for-brystkraft.pdf
https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2021/prasentationer/tidlig-diagnostik-af-kraft-i-almen-praksis.pdf


/

11:15-12:45
Kliniske studier bestemmer fremtidens kræftbehandling
Sessionsansvarlige: Jens Overgaard, Michael Borre og Lise Bjerrum Thisted

Diagnostik af blærekræft
DaBlaCa-8: Hvidt lys vs. Narrow Band Imaging vs. Fotodynamisk Diagnostik ved detektion af flad
dysplasi og carcinoma in situ (CIS) ved transuretral resektion af blæretumorer.
Ditte Drejer, læge, ph.d., Dansk Blærecancer Udvalg (DaBlaCa)

Strålebehandling af brystkræft 
DBCG Hypo studiet: Hypofraktioneret versus normofraktioneret strålebehandling af lymfeknude-
negativ brystkræft efter brystbevarende operation.
Birgitte Vrou Offersen, professor, formand, Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Målrettet behandling af myelomatose 
CARFI studiet: Carfilzomib ved tilbagefald af myelomatose efter højdosis melphalan med
stamcellestøtte. 
Henrik Gregersen, Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)

Målrettet behandling af hoved-halskræft
DAHANCA 19: Hæmning af vækstfaktorprotein i kombination med strålebehandling til patienter
med kræft i mund, svælg og strube.
Jesper Grau Eriksen, professor, The Danish Head and Neck Cancer Study Group (DAHANCA)

Udfordringer i rekruttering og samtykke til kliniske kræftforsøg
Hvorfor deltager patienter i eksperimentelle kliniske studier, og hvilke barrierer er der for en lige
adgang til at indgå i den tidlige kliniske forskning?
Zandra Engelbak Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, Klinisk Forskningsenhed, Rigshospitalet og
Katrine Toubro Gad, reservelæge, ph.d., Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

12:45-13:45
Frokostpause

13:45-15:15
Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset
Sessionsansvarlig: Henrik Frederiksen

Diabetes øger risikoen for tarmkræft – deltager personer med diabetes i det danske
tarmkræftscreeningsprogram?
The effect of the Danish National colorectal screening program on detecting cancer for patients
with diabetes, Abstract #182
Tinne Laurberg, post.doc, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital
Læs nyheden om Tinne her

FLASH – et nyt koncept i strålebehandling med store perspektiver
Proton FLASH as normal tissue sparing radiation therapy in a mouse model, Abstract #99
Brita Singers Sørensen, Novo Nordisk Fond Professor, Dansk Center for Partikelterapi og Afdeling
for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitets Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
Universitet, DCCC Stråleterapi
Læs nyheden om Brita her

Kan man øge overlevelsen for patienter med hjernekræft ved at kombinere strømbehandling
med en ny form for hjernekirurgisk indgreb?
OptimalTTF-2: Optimering af Tumor Treating Fields behandling til patienter med første progression
af glioblastom med kraniemodelerende kirurgi. Et nationalt, randomiseret og igangværende fase 2
studie,Abstract #85
Nikola Mikic, Læge, ph.d-studerende, Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitet
Hospital, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Læs nyheden om Nikola her

Brugernes perspektiv på vigtigt indhold i kræftrehabilitering til unge voksne
Identifying, organizing, and prioritizing content for a rehabilitation program among young adult
cancer survivors: A Group Concept Mapping study, Abstract #110
Maria Aagesen, ph.d.-studerende, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, Syddansk
Universitet og Odense Universitetshospital
Læs nyheden om Maria her

Ny senfølge-app giver øget tryghed, viden og mulighed for personlige tilbagemeldinger for
patienter med brystkræft
DCCL-PRO: Udvikling og pilotafprøvning af en interaktiv mobil-baseret applikation til national
registrering af symptomer og senfølger efter behandling for brystkræft, Abstract #200
Pernille Bech, Projektsygeplejerske, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital, DCCL -
Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
Læs nyheden om Pernille her

Individuel opfølgning af patienter med tarmkræft. Kan vi forudsige hvem der får tilbagefald
med en blodprøve?
Serial circulating tumor DNA analysis to assess recurrence risk, benefit of adjuvant therapy, growth
rate and early relapse detection in stage III colorectal cancer patients,Abstract #169
Tenna Vesterman Henriksen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Institut
for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA
guided kræftbehandling
Læs nyheden om Tenna her

Patientrapporterede oplysninger (PRO) i mødet mellem læge og patient: Fanger vi det, som
er vigtigt for patienten?
Capturing issues that matter the most to patients with metastatic melanoma to discuss with their
physician, Abstract #128
Berit Kjærside Nielsen, Seniorforsker, DEFACTUM, Social, sundhed & arbejdsmarked, Region
Midtjylland
Læs nyheden om Berit her
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15:15-15:45
Eftermiddagspause

15:45-17:15
Hvad bringer fremtiden?
Sessionsansvarlige: Anders H. Lund og Cai Grau

Genetik og familiære kræftformer - Ny CRISPR-metode afdækker betydningen af genetiske
varianter
Claus Storgaard Sørensen, gruppeleder, BRIC, Københavns Universitet

Ny anvendelse af gammel medicin 
Marja Jäättelä, professor, dr.med., forskningsleder, Forskningsenheden: Celledød og Metabolisme
(CDM), Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Kunstig Intelligens og mønstergenkendelse i patologien
Patricia Switten Nielsen, post.doc., Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital

Er fremtidens kirurgi automatisk kirurgi?
Thiusius Rajeeth Savarimuthu, professor, SDU Robotics og Mærsk Mc Kinney Møller Instituttet

Hvis sundhedsdata er fremtidens olie, har vi så infrastrukturen til at udvinde den? 
Martin Bøgsted, professor, Klinisk Datavidenskab, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

17:15-17:40
Hemmelig gæst i salen

19:30-21:00 
Netværksmiddag
Middagen er målrettet klinikere, forskere, aktive i patientforeninger samt beslutningstagere indenfor
sundhedsområdet.

Program, 27. august
09:00:-09:05
Velkommen tilbage

09:05-10:30
Corona og kræft: Hvad har vi lært?
Sessionsansvarlig: Karina Dahl Steffensen

Hvilken betydning har conora-pandemien haft for kræftområdet? Et epidemiologisk overblik
Coronas betydning for indgang i kræftpakkeforløb samt konsekvenserne for stadieinddeling/-
forskydning, incidens mv.
Lina Mørch, gruppeleder, Kræftmonitorering og Farmakoepidemiologi, Center for Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse

Digitalisering i sundhedsvæsenet
Coronas betydning for digitalisering af patienternes kontakt med sundhedsvæsenet.
Kristian Kidholm, innovationsprofessor og forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
(CIMT), Odense Universitetshospital

Ændringer i kræftbehandling og kontakten med patienterne under COVID-19-pandemien
Patientperspektivet og øget udfordring med ulighed i sundhed
Susanne Dalton, professor, forskningsleder, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS),
Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Institut for Klinisk
Medicin på Københavns Universitet

Coronas afledte konsekvenser for kræftpatienter
Hvilke handlinger er der behov for i forhold til at adressere konsekvenser for patienter med kræft
eller symptomer på kræft og er der erfaringer, som med fordel kan fastholdes efter corona?
Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner

10:30-10:45
Formiddagspause

10:45-12:15
Hvordan forbedrer vi overlevelsen?
Sessionsansvarlige: Pernille Jensen og Jesper Fisker

Hvad er de store udfordringer nu og i fremtiden på tværs af diagnosegrupperne?
Et epidemiologisk overblik
Mef Nilbert, forskningschef, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse

Hvor er vi på vej hen? Eksempler fra de nationale forskningscentre

Hvad skal der til for at forbedre overlevelsen for lungekræft?
Ole Hilberg, professor, formand, Dansk Forskningscenter for Lungekræft og overlæge, Medicinsk
Afdeling, Sygehus Lillebælt

Kan vi forbedre overlevelsen for glioblastomer?
Ulrik Lassen, professor, centerleder, DCCC Dansk Center for Målrettet Behandling af
Hjernetumorer, og ledende overlæge, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet

Organisatoriske aspekter

Bugspytkirtelkræft; behandlingsfællesskab og national MDT
Jens Hillingsø, ledende overlæge, Afdeling for Organkirurgi og Transplantation, Center for Kræft-
og Organsygdomme, Rigshospitalet

Ansvaret er kollektivt, er løsningerne det også?
Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden

12:15-13:15
Frokostpause

−
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13:15-13:45
Uddeling af Kræftens Bekæmpelses Juniorforsker priser
v. Helen Bernt Andersen, formand Kræftens Bekæmpelse

Oplæg ved vinderne af juniorforskerpriserne
Cirkulært RNA- den nye dreng i klassen, Lasse Sommer Kristensen, lektor, Institute for
Biomedicine, Aarhus Universitet
Hjernekræft - Mod bedre behandlinger, Anders Rosendal Korshøj, afdelingslæge, klinisk lektor,
institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

13:45-15:00
Afslutningsdebat: Hvordan kan vi gøre det endnu bedre i morgen?
Moderator: Ole Toft, redaktør, Altinget

Hanne Agerbak, kontorchef, Center for Sundheds- og Socialpolitik, Kommunernes Landsforening
(KL)
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Inge Marie Svane, leder, Nationalt Center for Cancer Immunterapi
Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse
Lise Høyer, praktiserende læge og formand for PLO’s Udvalg for Nær Sundhed
Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

15:00
Tak for denne gang

Danske Kræftforskningsdage har eksisteret siden 2018 og er på kort tid blevet landets største
kræftkonference, hvor mere end 500 klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere fra hele
landet samles på tværs af de forskellige sygdomsområder og forskningsdiscipliner.

Danske Kræftforskningsdage er sammensat og drevet frem af tonagivende faglige og ledelsesmæssige
kræfter fra landets hospitaler og universiteter, og er helt uafhængig af industrien. Konferencen er sat i
verden, fordi et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for et højt og
ensartet niveau i forskning og behandling på tværs af forløb og områder – til gavn for alle danske
kræftpatienter.

Derfor inviterer Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) og Danish Comprehensive Cancer
Center endnu en gang til Danske Kræftforskningsdage. 

Du kan se programmet for konferencen herover. På undersiderne finder du nyheder og information om den
kommende konference. Du kan også se billeder og opleve stemningen fra tidligere års udgaver af
konferencen.
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