DANSK SELSKAB FOR KLINISK FYSIOLOGI OG NUKLEARMEDICIN
Kære kolleger
Hermed en hilsen samt lidt information om forestående møder og deadlines.
Selskabets årsmøde 2016 afholdes på Comwell Kolding d. 16-17. september. Tilmelding til
mødet er elektronisk på selskabets hjemmeside, hvor også det faglige program annonceres
snarest.
Man kan i år deltage med en poster, hvoraf nogle vil udvælges til mundtlig præsentation i foredragssalen. Der vil være præmie til bedste poster og bedste præsentation. I bedømmelsen lægges vægt på det videnskabelige indhold samt præsentationen heraf.
Vi håber, at rigtig mange vil bidrage til at synliggøre en del af den spændende forskning, der
udføres ude på afdelingerne. Fristen for indsendelse af abstracts er 15. maj. Yderligere information fremgår af vedhæftede dokument.
Vi skal ved mødet uddele selskabets ærespris 2016. Bestyrelsen vil derfor gerne invitere til
indstilling af værdige kandidater til prisen.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes i august. I lighed med 2015 vil årsberetninger og
redegørelser fra selskabets repræsentanter i diverse fora kunne ses på selskabets hjemmeside inden mødet.
Lørdag d. 3 september afholder vi DACAPO-kursus kl 10-15 på Odense Universitetshospital.
Mødet er for speciallæger, og programmet vil indeholde emner fra forårets A-kurser ”Respirationsfysiologi” og ”Knogler, infektion og inflammation”. Nærmere oplysning om program,
tilmelding og praktiske oplysninger følger primo juni. Vi håber, at se rigtig mange af speciallægerne til mødet.
Der arbejdes fortsat med at udvikle selskabets hjemmeside, som senest har fået nyt design
og interaktive sider til nyheder, kalender, YNK og interessegrupper mm. Vi opfordrer alle til
at bruge siden, og gerne melde tilbage med forslag, kommentarer mv.
Med ønsket om en god sommer
Mange hilsner
Bestyrelsen for DSKFNM
Anni Morsing
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