Kære kollegga!

Dansk Selskkab for Klinissk Onkologi inviterer digg hermed til selskabets årsmøde
å
20116

Tid og sted
Mødet afho
oldes som intternatmøde fra torsdag dden 7. april kl.
k 15.30 til lø
ørdag den 9. april kl. 12.0
00 på Hotel
Nyborg Straand, Østerøvvej 2, 5800 Nyborg.

Program
Du finder lin
nk til det foreløbige proggram for årsm
mødet på forrsiden af DSK
KOs hjemmeeside. I år harr vi følgende
temaer:







Stereotaktisk sttrålebehandling
Perrsonalized medicine
Foredrags‐ og posterkonkur
p
rrence
Onkkologiprisen
Rekkruttering til det onkologgiske specialee
Udb
brændthed blandt
b
onkologer

Tilmelding
Du finder lin
nk til tilmeldingsmodulett på forsidenn af DSKOs hjjemmeside. Tilmeldingssfristen er 10
0. marts
2016. Der lu
ukkes for tilm
melding forin
nden, såfrem
mt mødet er fuldtegnet.
f

Deltagerpriis
Prisen for deltagelse i mødet
m
inklusiv overnatninng og forplejning er kr. 3.200,00.
Prisen for deltagelse i programmet torsdag
t
den 7. april inklu
usiv middag er
e kr. 750,000.
Er du Ph.d.‐‐studerende og deltager du i Forskersskolernes årsmøde op till DSKOs årsm
møde og har du indsendt
abstrakt, err prisen kr. 2..000,00.

Abstracts
Mulighed fo
or indsendelsse af abstraccts har siden december 2015
2
været annonceret
a
ppå DSKOs hje
emmeside
og via e‐mails til alle meedlemmer aff DSKO. Fristeen for indsendelse af ab
bstract er 12.. februar 201
16. Blandt
de indsendtte abstracts udvælges 6 abstracts
a
til ooral præsenttation, menss de øvrige a bstracts præ
æsenteres på
postersessio
onen. Bedstee foredrag viinder en priss på kr. 3.000
0,00 og bedste poster en pris på kr. 1.000,00.
1
acts er Else M
Maae (else.m
maae@rsyd.d
dk) og Birgittte Mayland
Kontaktperssoner vedrørrende abstra
Havelund (b
birgitte.mayland.havelun
nd@rsyd.dk)).
1

Generalforssamlinger
der generalforsamling to
orsdag aften den 7. april fra kl. 20.30 efterfulgt aff parallelle ge
eneralfor‐
DSKO afhold
samlinger i FYO og DKOO.

Motionsløb
b
Fredag morrgen er der trraditionen trro et motion sløb på 5 km
m i forskellige
e ambitionskkategorier. Der udleve‐
res ved mød
deregistrerin
ngen en DSKO
O løbetrøje.

Onkologiprisen 2016
Onkologipriisen 2016 ovverrækkes fre
edag eftermiiddag.

Festmiddagg
d festtaler ogg dans til leve
ende musik.
Fredag aften er der festtmiddag med

Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med årsmød
det i øvrigt bbedes rettet til formande
en for mødeuudvalget Nicolaj Andre‐
assen (nicollaj@oncologgy.au.dk) elle
er sekretær LLisbet Zieglerr (Lisbet.Zieg
gler@rsyd.dkk).

Formøde om
m partikelte
erapi
Forud for seelve årsmødeet afholder DSKO
D
i samarrbejde med Dansk Cente
er for Partikeelterapi (DCP
PT) et infor‐
mationsmøde for lægerr og fysikere om det kom
mmende dansske anlæg til partikelteraapi. Mødet fo
oregår den
7. april fra kkl. 09.15 til 15.30
1
på Hote
el Nyborg St rand. Yderliggere oplysnin
nger vil blivee bragt på ww
ww.cirro.dk.

Firmasponssorater
Vi gør opmæ
ærksom på, at
a mødet spo
onsoreres aff en række firmaer med tilknytning
t
tiil medicinalin
ndustrien.
Sponsorerne vil hver haave en standp
plads i et lukkket udstillinggsområde i tilslutning
t
til den del af hotellet, der
ødet. Samarbejdet vil blive anmeldt ttil ENLI og err efter vores opfattelse i overensstem
mmelse med
huser årsmø
de gældend
de etiske retn
ningslinjer fo
or samarbejdde med lægemiddelindusstrien.

/mødeudvaalget

2

