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Kære kollega! 
 
 
 
 
 
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi inviterer dig hermed til selskabets årsmøde 2018 
 
 
 
Tid og sted 
 
Mødet afholdes som internatmøde fra torsdag den 12. april kl. 16.30 til lørdag den 14. april kl. 12.30 på Ho-
tel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. 
 
 
Program 
 
Du finder link til det foreløbige program for årsmødet på forsiden af DSKOs hjemmeside. I år har vi følgende 
temaer: 

 

 Big data, machine-learning og radiomics i radioterapi 

 Understøttende behandling i onkologien 

 Medicinsk cannabis 

 Foredrags- og posterkonkurrence 

 Onkologiprisen 

 Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) 

 Efteruddannelse i en fremtid uden firmasponsorater 
 
 
Tilmelding 
 
Du finder link til tilmeldingsmodulet på forsiden af DSKOs hjemmeside (www.dsko.org).  Tilmeldingsfristen 
er 12. marts 2018. Der lukkes for tilmelding forinden, såfremt mødet er fuldtegnet. 
 
 
Deltagerpris 
 

 Prisen for deltagelse i programmet torsdag den 12. marts inklusiv middag er kr. 750,00. 

 Prisen for deltagelse i hele mødet inklusiv overnatning og forplejning er kr. 3.300,00.  

 Er du Ph.d.-studerende og deltager du i Forskerskolernes årsmøde op til DSKOs årsmøde og har du 
indsendt abstrakt, er prisen for hele mødet dog kun kr. 2.000,00.  

 Mad henblik på at give personer, som ikke kunne få fri til mødet mulighed for at deltage er det slut-
teligt muligt at tilmelde sig til mødet med deltagelse fra fredag den 24. marts kl. 14.00 og frem in-
klusiv en overnatning og forplejning, herunder deltagelse i festen fredag aften. Prisen herfor er kr. 
1.900,00. 
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Abstracts 
 
Mulighed for indsendelse af abstracts har siden december 2017 været annonceret på DSKOs hjemmeside 
og via e-mails til alle medlemmer af DSKO. Fristen for indsendelse af abstract er 26. februar 2017. Blandt 
de indsendte abstracts udvælges 6 abstracts til oral præsentation, mens de øvrige abstracts præsenteres på 
postersessionen. Bedste foredrag vinder en pris på kr. 3.000,00 og bedste poster en pris på kr. 1.000,00.  
Kontaktpersoner vedrørende abstracts er Lotte Holm Land (lotte.holm.land@rsyd.dk ), Louise Raunkilde 
Larsen (louise.raunkilde.larsen@rsyd.dk ) og Christine Vestergård Madsen 
(christine.vestergård.madsen@rsyd.dk ). 
 
 
Generalforsamlinger 
 
DSKO afholder generalforsamling torsdag aften den 12. april fra kl. 20.30 efterfulgt af parallelle generalfor-
samlinger i FYO og DKOO. 
 
 
Motionsløb 
 
Fredag morgen er der traditionen tro et motionsløb på 5 km med tempo afpasset til fysisk formåen og am-
bitionsniveau. Der udleveres ved møderegistreringen en DSKO løbetrøje. 
 
 
Onkologiprisen 2018 
 
Onkologiprisen 2018 overrækkes fredag eftermiddag. 
 
 
Festmiddag 
 
Fredag aften er der festmiddag med festtaler og dans til levende musik.  
 
 
Spørgsmål 
 
Spørgsmål i forbindelse med årsmødet i øvrigt bedes rettet til formanden for mødeudvalget Nicolaj Andre-
assen (nicolaj@oncology.au.dk) eller sekretær Lisbet Ziegler (Lisbet.Ziegler@rsyd.dk ).  
 
 
Firmasponsorater 
 
Vi gør opmærksom på, at mødet sponsoreres af en række firmaer med tilknytning til medicinalindustrien. 
Sponsorerne vil hver have en standplads i et lukket udstillingsområde i tilslutning til den del af hotellet, der 
huser årsmødet. Samarbejdet vil blive anmeldt til ENLI og er efter vores opfattelse i overensstemmelse med 
de gældende etiske retningslinjer for samarbejde med lægemiddelindustrien. 
 
 
 
 
/mødeudvalget 
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