
 
 

Invitation til DCCC Stråleterapis årsmøde 2019 – 24-25. oktober, 2019. 
 
Husk at tilmelde dig en af årets vigtigste DCCC Stråleterapi events: Årsmødet 2019. Sidste frist for tilmelding 
er MANDAG DEN 23. SEPTEMBER via dette link.  
DCCC Stråleterapi er det nationale samlingspunkt for stråleterapiforskningen i Danmark. Så kom og hør hvad 
der rører sig på dette felt og mød forskere, klinikere, ph.d. studerende mm fra alle de institutioner i landet, 
som beskæftiger sig med forskning i strålebehandling. Årsmødet er alletiders lejlighed til at diskutere 
igangværende projekter og planlægge nye studier med kolleger fra hele landet. Der vil også være mulighed 
for at udfordre dine kolleger i et spil pool, bordtennis eller dart i kælderbaren. 
 

 
 
Hvad skal der ske? 
Der vil på årsmødet være fokus på projekter og samarbejdet i centret og der vil være workshop-sessioner 
med rig mulighed for at interagere med andre forskere og klinikere både i den/de arbejdsgruppe(r) du er 
involveret i og på tværs af arbejds-grupperne.  
Det endelige program for årsmødet forventes klar i løbet af denne uge. 
 
Flash Talks: 
Som noget nyt på årets møde vil der være ’Flash Talk’ sessioner, hvor ph.d. studerende og yngre forskere har 
mulighed for at præsentere deres projekt på 3 minutter. Vi opfordrer derfor stærkt til, at du som ph.d. 
studerende eller yngre forsker indsender en titel på en 3-minutters ’Flash Talk’ når du tilmelder dig mødet. 
Har du allerede tilmeldt dig mødet kan du sende en ’Flash Talk’ titel via dette link. 
 
Praktisk information 
Hvor? Mødet finder sted på konferencecenter Sund og Skov, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.  
Hvornår? Mødet starter torsdag den 24. oktober kl. 9 og vi slutter fredag den 25. oktober kl. 15. 
Betaling: Deltagelse på mødet er gratis for alle, der er tilknyttet DCCC Stråleterapi, dog skal du selv betale 
transporten til og fra mødet. 
Tilmelding: Senest mandag den 23. september via dette link. 
 
Vi glæder os at se forskere, klinikere, ph.d. studerende og andre interesserede til nogle udbytterige dage.  
 
Find os på 
www.stråleterapi.dk // LinkedIn // Twitter 
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