
 
 

 

Abstract/poster FAQ 

 
Hvorfor indsende et abstract til Danske Kræftforskningsdage 2021?  

Danske Kræftforskningsdage 2021 er landets største konference på kræftområdet, som giver 

både forskere, klinikere, patienter og beslutningstagere mulighed for at komme i dialog med 

hinanden.  

Igen i år får udvalgte indsendere af abstracts mulighed for at fortælle om deres forskning fra 

scenen, i en session der præsenterer den nyeste forskning på kræftområdet 

 

De accepterede posters vil blive fremvist virtuelt og vil være tilgængelige for alle 

konferencedeltagerne. 

 

Hvordan indsender jeg mit abstract? 

Abstractet skal indsendes via linket nedenfor senest den 28. april 2021 (formularen lukker ved 

midnat).  

Der bliver sendt besked til den angivne mailadresse, om det indsendte abstract er accepteret 

senest den 4. juni.  

https://dccccancer.wufoo.com/forms/qqahmnl1agq5mx/ 

Hvordan bedømmes de indsendte abstracts? 

Abstracts vil blive bedømt ud fra en samlet vurdering af studiets kræftrelevans og 

generaliserbarhed, forskningens resultater og kvalitet, samt projektets perspektiver, 

nyhedsværdi og nationale indlejring.  

 

Kan jeg indsende et abstract, selvom mit studie er så nyt, at jeg ikke når at få data 

inden konferencen? 

Vi ser gerne abstracts om igangværende studier og kliniske protokoller. 

 

Kan jeg indsende et abstract, der har været sendt til andre 

konferencer/begivenheder? 

Data må gerne være præsenteret før. Danske Kræftforskningsdage er en tværfaglig 

konference. Derfor er abstracts baseret på data, som f.eks. er præsenteret på monofaglige 

eller internationale konferencer, velkomne. 

Hvordan vises min poster, hvis mit abstract bliver accepteret? 

 

 Postersession: Posters vil blive fremvist virtuelt og vil være tilgængelige online fra 

medio august til medio september.  

 Præsentation fra scenen: Af de indsendte abstracts udvælges syv førsteforfattere til 

at præsentere deres forskning fra scenen ved sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i 

rampelyset'. Kriterierne for udvælgelse til præsentation er originalitet, videnskabelige 

https://dccccancer.wufoo.com/forms/qqahmnl1agq5mx/


 
 

 

kvalitet og kræftrelevans. 

Information om denne proces bliver tilsendt direkte til de udvalgte.  

 De syv der skal præsentere, skal ikke medbringe en poster til ophængning.  

 Abstract book: Vi samler en elektronisk abstract book med alle accepterede abstracts. 

Denne vil blive tilgængelig på hjemmesiderne. 

Til inspiration kan du klikke her og se abstracts fra konferencen i 2019. 

 

Vi er to (eller flere), der har lavet abstractet sammen, hvem skal vi angive som 

hovedforfatter? 

Det er kun muligt at angive én enkelt hovedforfatter. Der skal træffes beslutning om hvem der 

skal angives som førsteforfatter inden abstractet indsendes.  

 

Bliver konferencen holdt på engelsk eller på dansk? 

Abstracts og poster kan indsendes og præsenteres på enten dansk eller engelsk. 

Størstedelen af konferenceprogrammet vil være på dansk. Detaljer omkring programmet vil 

blive tilgængelige på konferencens hjemmesiden når vi åbner for tilmelding. 

 

Hvor skal jeg tilmelde mig for at sikre deltagelse i Danske Kræftforskningsdage 

2021? 

Indsendelse af abstract er ikke en samtidig tilmelding til konferencen.  

Tilmelding er nødvendig, oplysninger om tilmelding vil fremgå af denne side:  

https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/ 

 

Hvornår er tilmeldingsfristen til Danske Kræftforskningsdage 2021? 

Tilmeldingen åbner primo maj 2021 og lukker igen primo juli. 

https://www.dccc.dk/siteassets/danske-kraftforskningsdage/2019/abstracts--posters/abstract-book-dkd-2019_final_120919.pdf
https://www.dccc.dk/danske-kraeftforskningsdage/

