
Danish Comprehensive 
Cancer Center

-baggrund, struktur, initiativer og erfaringer

Leif Vestergaard Pedersen, adm. direktør, Kræftens  Bekæmpelse 



Danish 
Comprehensive 
Cancer Center

• Formålet med DCCC er at skabe 
optimale forhold for dansk 
kræftforskning ved at fremme 
samarbejde og koordinering af 
kræftforskningen samt ved at øge 
adgangen til international 
finansiering og partnerskaber. 

• Ny viden og nye 
behandlingsmetoder udbredes 
hurtigere og mere systematisk på 
tværs af landet, så vejen fra 
forskning til klinik forkortes. 

• Alt sammen for at bidrage til en 
bedre kræftbehandling i Danmark. 



De tre overordnede indsatsområder

 Et styrket nationalt samarbejde på 
kræftområdet

 Hurtig omsætning af forskningsresultater til 
klinisk praksis

 Tiltrækning af eksterne forskningsmidler og 
ekspertise – i fællesskab på tværs af landet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Et styrket nationalt samarbejde på kræftområdetPå tværs af grundforskning, translationel forskning, klinisk forskning, epidemiologi og det daglige kliniske arbejde.Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksisBidrage til, at forskningsresultater bliver omsat til klinisk praksis, så patienter hurtigt kan få adgang til de seneste behandlingsfremskridt på kræftområdet med størst mulig helbredende effekt og mindst mulig skadevirkning.Tiltrækning af eksterne forskningsmidler og ekspertiseVi vil stræbe efter at tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise inden for kræftområdet.Vi vil fremme udvikling af innovative og multidisciplinære forskningsprogrammer samt etablering af faciliteter, som sikrer bedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af kræft



Finansiering af DCCC 

• 5,0 mio. kr. årligt fra staten til etablering og 
drift plus 2,0 mio. kr. årligt i 5 år fra Kræftens 
Bekæmpelse. 

• Forskningsprojekter under DCCC finansieres 
primært af eksterne forskningsbevillinger

• Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer 2016, 
2017, 2018, ….



Organisering

Stærkt forankret i ledelsessystemet hos regioner og universiteter.
Med et solidt fagligt fundament. 

Bestyrelse

DMCG.dk

Databaser (RKKP) 
Nationalt forskningscenter

Fagligt udvalg

Styregruppe Nationalt forskningscenter

Nationalt forskningscenter

Kræftens Bekæmpelse

Bio/genom banker

Nationalt forskningscenter

Nationalt forskningscenter







Fokusområder 2018

I. Samarbejde med fondene
Øge de danske fondes kendskab til og værdien af national kræftforskning

II. Vidensdeling fra nationale og internationale kongresser
Understøtte vidensdeling fra større kongresser blandt andet ved at etablere en 
platform for udveksling af informationer

III. Patienters deltagelse i nationale kliniske protokoller
DCCC som et forpligtende samarbejde - også omkring nationale kliniske protokoller

IV. National beslutning om evidensbaserede nationale retningslinjer
Med henblik på hurtigere implementering af den nyeste viden vil DCCC være 
ansvarlig for at få tværregional fælles beslutningstagen vedrørende nye 
kræftretningslinjer forbundet med væsentlige merudgifter for regionerne

V. Styrke synligheden og integrationen af basal og translationel 
kræftforskning 
Der sættes fokus på dette område blandt andet igennem den pulje under DCCC, der 
kan søges af kræftforskere og klinikere. Beløbet øges i 2018 til samlet 5 mio. kr. 



Støtte til nationale og tværfaglige aktiviteter 
på kræftområdet

I 2017 bevilliget 2,5 mio. kr.

Der kan søges om op til 200.000 kr. til én 
aktivitet.

Der kan blandt andet søges støtte til
 Forberedelse af nationale og multidisciplinære 

investigator-initierede studier
 Før-ansøgningsprocesser
 Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs 

af landet
 Forberedelse af store ansøgninger til nationale og 

internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt

For at komme i betragtning skal aktiviteten:
 Involvere flere specialer, discipliner og/eller bygge 

bro mellem basal og klinisk forskning
 Være national
 Være åben og annonceres på DCCC's hjemmeside



Eksempler på DCCC projekter og netværk

DCCC Cardio-Onkologisk netvæRk, DCCC COR
Formålet er, at
- optimere dansk forskning i kardielle senfølger efter kræftbehandling ved at facilitere nationale 

forskningsprotokoller. 
- sikre, at danske forskningsaktive grupper, der arbejder med kardio-onkologiske projekter, kender 

hinanden og i videst muligt omfang samarbejder. 
- fokus på kardio-onkologiske problemstillinger og bidrage til, at alle patienter i risiko for at udvikle 

hjertesygdom efter kræftbehandling får optimal opfølgning og behandling.
Primær kontaktperson: Birgitte Vrou Offersen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Kommende arrangementer: DCCC COR internat på Sandbjerg Gods d. 18. juni 2018

Anal Cancer Symposium og workshops
Tværfaglig/faglig organisation: DACG – Dansk Anal Cancer Gruppe
Projektbeskrivelse:  Anal kræft er en sjælden tilstand med stigende forekomst. Sygdommen er forbundet 
med stort tabu for mange patienter, men kan behandles med kemostråleterapi. Udredning, behandling, 
opfølgning og håndtering af senfølger er en kompleks multidiciplinær udfordring, og i Dansk Anal Cancer 
Gruppe, vil vi derfor arbejde med at udbygge de nationale og Nordiske netværk af fagpersoner, der 
arbejder basalt eller klinisk med sygdommen. Der er et stort multidiciplinært behov for vidensudveksling
og netværksdannelse, og vi afholder derfor et Nordisk Symposium med faglige workshops i 2018
Primær kontaktperson: Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det totale antal af støttede projekter er 29 – 20 i 2017 og 9 i første runde af 2018



Nationale forskningscentre

Etableres på strategiske områder. 
I et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, de enkelte regioner og DCCC. 
Skal styrke dansk forskning og erfaringsopsamling omkring udvikling og anvendelse af ny 
viden inden for forebyggelse, diagnostik, behandlingsmetoder, efterforløb og organisering.

De nationale forskningscentre forpligter sig til at indgå i DCCC samarbejdet.

• Nationalt forskningscenter for Immunterapi

• Nationalt forskningscenter for Stråleterapi

• Nationale Forskningscentre for Senfølger 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
DCCC deltager i Tildelingsudvalget. 



Andre aktiviteter i DCCC i 2018

• Uddele 5 mil. kr. til DCCC netværk mv.
• Deltage i opslag af midler til immunterapi 

forskning, fra Finansloven
• Deltage i tildeling af bevilling til to nye 

nationale centre finansieret af Kræftens 
Bekæmpelse (opslag forår 2018)

• For-analyser til akkreditering som nationalt 
Comprehensive Cancer Center 

• Afholde Danske Kræftforskningsdage 30.-31. 
august 2018 i  Odense sammen med DMCG.dk



Danske 
Kræftforskningsdage

Odense 30.-31. august 2018

• Nationalt samarbejde
• Patienter i kliniske forsøg
• Fra basal til klinisk forskning
• Epidemiologisk kræftforskning
• Internationalt udsyn
• Immunterapi event
• Poster diskussion
• Deltagelse gratis!





Så hvor står DCCC i 2018? 
• DCCC er med til at definere nye mål for dansk 

kræftforskning – med vægt på nationalt 
samarbejde og integration mellem forskning og 
klinik

• De nationale forskningscentre kan blive konkrete 
eksempler på arbejdet med disse mål

• Der er meget konkrete samarbejdsmuligheder 
mellem forskningscentrene, de faglige miljøer og 
DMCG’erne

• Der er megen god vilje og de første nationale 
samarbejdsprojekter er allerede undervejs
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