
FAKTAARK 

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) 

 

OM DCCC 

 På Finansloven for 2017 og frem er der afsat 5,0 mio. kroner årligt til etablering og drift af 

Danish Comprehensive Cancer Center 

 Formålet med DCCC er at bidrage til en bedre kræftbehandling i Danmark ved at skabe 

optimale forhold for dansk kræftforskning gennem styrket samarbejde og koordinering af 

kræftforskningen samt ved at øge adgangen til international finansiering og partnerskaber  

 Centeret skal desuden medvirke til, at ny viden og nye behandlingsmetoder udbredes 

hurtigere og mere systematisk på tværs af landet, så vejen fra forskning til klinik forkortes.  

 

ORGANISERING 

 DCCC er organiseret som et nationalt og delvist virtuelt center med en bestyrelse, en 

styregruppe, et fagligt udvalg og et sekretariat  

 Centrets bestyrelse udgøres af regionernes sundhedsdirektørkreds og er det øverst 

besluttende organ. Bestyrelsen nedsætter en styregruppe for fire år ad gangen, der består af 

personer med særlig faglig viden og overblik over kræftområdet 

 Styregruppen er ansvarlig for ledelsen af DCCC og har bl.a. til opgave at rådgive bestyrelsen 

om strategiske forskningsprioriteringer og nationalt samarbejde om forskningsmidler samt at 

udvikle og koordinere lokale forskningskompetencer og miljøer 

 Det faglige udvalg skal bl.a. rådgive bestyrelsen i videnskabelige spørgsmål og patientnære 

problemstillinger og fungere som motor for nye landsdækkende initiativer, der kan fremme 

dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft 

 

STØTTE TIL AKTIVITETER 

DCCC støtter etablering af nationale, tværfaglige miljøer og netværk inden for kræftområdet samt 

national, tværfaglig kompetenceudvikling blandt kræftforskere og klinikere. Det kan eksempelvis 

være i form af støtte til: 

 Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national 

karakter 

 Aktiviteter i nationale tværfaglige netværk   

 Før-ansøgningsprocesser, eksempelvis coaching eller speeddating   

 Forberedelse af store ansøgninger til nationale projekter inden for DCCC’s virkefelt   

 Forberedelse af nationale og multidisciplinære, investigator-initierede studier   

 Afholdelse af nationale kongresser, kurser, webseminar og symposier inden for 

kræftrelaterede emner 

 Udvikling af nationale tværfaglige kompetenceudviklende initiativer, herunder e-læring   

 Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet, fx i form af ”rejsehold”, der 

afholder tværfaglige kurser i nye behandlingsmetoder rundt i landet 

 

ANSØGNING OM STØTTE 



 Der kan ansøges om op til 200.000 kroner til aktiviteter, og første frist for ansøgning er den 

1. november 2017.  

 Aktiviteten skal involvere flere specialer og/eller discipliner og/eller bygge bro mellem basal 

og klinisk forskning. Aktiviteten skal involvere partnere øst og vest for Storebælt samt mindst 

tre hospitaler/regioner og/eller to universiteter 

 Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, beskrivelse af ansøger og de deltagende 

parter og et budget. De indkomne ansøgningerne prioriteres af styregruppen for DCCC 

 Der kan ansøges 4 gange årligt i forbindelse med møder i styregruppen for DCCC. 

Ansøgningerne skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger forud for hvert 

styregruppemøde.  


