
 
 

 

 

Danish Comprehensive Cancer Center Onco-Cardiology, DOC, inviterer hermed til møde 

den 17. januar 2019 kl 10-16 i Odense. 

Kursussalen i Winsløw Parken 15, Odense (se vedlagte kort). 

 

Alle med interesse for det onkologiske hjerte er inviteret til dette møde, hvor vi vil få status på studier, der 
blev drøftet på vores internatmøde i juni 2018. Tilmelding til mødet sker via dette link. Forplejning vil være 
kaffe/te og rundstykke ved start, derpå frokost og senere kaffe, hvorfor der ønskes tilmelding.  
Deadline for tilmelding via link er 7. januar, 2019. 
 
Dagsorden: 
 
10.00-10.10  Velkommen, Marianne Ewertz, Birgitte Offersen 
10.10-10.55  Markører for tidlig hjerteskade efter onkologisk behandling,- en gennemgang af studier. 
 Herunder diskussion af hvilke undersøgelser, der er hensigtsmæssige at bruge i danske 
 onco-cardiologsike studier. Ebbe Lorenzen 
10.55-11.05  Status på Mamma 2 studiet. Ebbe Lorenzen 
11.05-11.15  Forslag til nationalt studie på tværs af DMCG-er mht indtegning af hjertets volumina a.m. Fran 
 Duane på terapi-CT scanninger fra patienter, som modtager hjertenær strålebehandling. Ebbe 
 Lorenzen & Marie Louise Milo 
11.15-11.35  Prognostisk værdi af coronar calcium score og statin beh hos strålebehandlede patienter med 
 lokalavanceret lunge og esophagus kræft, Tine Schytte, Marianne Knap, Gitte Persson 
11.35-12.05  Hjerte-PET: perfusion og funktion. Jens Sørensen eller Lars Poulsen Tolbod 
12.05-12.30  Status på øvrige projekter fra sommer-internatet, alle 
12.30-13.00  Frokost 
 
13.00-15.30  Gruppearbejde omkring de studier, som er repræsenteret på mødet. Kaffe/te i grupperne. 
 
15.30-16.00  Afrunding med aktuel status og planer for fremtidige møder, Birgitte Offersen 
 
 
 
PS. Dagsorden udarbejdet på baggrund af ønsker meldt til BO pr 10. dec efter indkaldelse af ønsker via 
DCCC COR hjemmesiden: dccccor.dk 
Hvis du ønsker et punkt på dagsordenen, så meld det snarest til Birgitte Offersen, birgoffe@rm.dk 
 
PPS. Hvis du skal parkere i Winsløw Parken, så vær opmærksom på, at vagterne er strikse, så parker 
indenfor stregerne. 
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Det er gratis at parkere i Winsløwsparken, men din bil skal registreres. Det er dit eget ansvar at registrere din bil 

korrekt. Registreringsnummeret på bilen indtastes uden specialtegn og uden mellemrum. Det er vigtigt, at du 

altid orienterer dig via de opsatte skilte. Det er til enhver tid bestemmelserne på skiltene, der har forrang. 

Nedenstående er udelukkende en vejledning, og må ikke forveksles som de egentlige parkeringsbestemmelser.

Gæste- og håndværkerparkering i Winsløwparken

Kommer du som gæst til SDU i Winsløwsparken 9 A og B og 15-25, skal du registrere din bil via de selvbetjente 

iPads, som er placeret ved alle indgange fra parkeringspladserne. Når du har indtastet dit registreringsnummer, 

gælder tilladelsen 4 timer frem. Husk at dit registreringsnummer skal indtastes uden specialtegn og uden 

mellemrum.

Hvis du skal besøge SDU i en længere periode, kan du kontakte Teknisk Service via mail 8888@sdu.dk

(mailto:8888@sdu.dk).

For ansatte og studerende

Ansatte skal registrere deres bil via sduprofil.sdu.dk (https://sduprofil.sdu.dk/) og studerende via parking.sdu.dk

(http://parking.sdu.dk/). Ansatte kan registrere to biler, studerende én.

Det er kun medarbejdere, der har fast arbejdssted på Campusvej eller i Winsløwparken, der skal registrere deres 

bil i systemet. Øvrige medarbejdere skal benytte de selvbetjente iPads og registrere sig som gæster. Det er ens 

eget ansvar, at bilen er registreret korrekt i systemet. Registreringsnummeret skal indtastes uden specialtegn og 

uden mellemrum.

Har man tre eller flere ugentlige arbejdsdage på Campusvej 55, men er tilknyttet en anden adresse, kan man 

kontakte Teknisk Service på 8888@sdu.dk (mailto:8888@sdu.dk).

OBS! Medarbejdere med en bil, der er registreret i Winsløwparken, er automatisk registreret på Campusvej.

Som studerende kan du kun registrere dig på Campusvej i systemet. Gør du det, gælder tilladelsen begge steder. 

Generelle regler

Parkeringsbestemmelserne vil altid fremgå at skiltningen på pladsen. Det anbefales, at man altid orienterer sig 

efter skiltene. Det er altid ens eget ansvar at parkere korrekt efter bestemmelserne.

•

Al parkering kræver gyldig P-tilladelse, dvs. registrering i ParkCare-systemet. Dog er der undtagelser, hvorfor 

det anbefales, at man orienterer sig efter skiltene. 

•

På områder med markerede P-båse, skal der parkeres i båsen. Dette gælder også på arealer med grus, hvor 

markering kan være foretaget med træstolper.

•

På brostensbelagte- og grusområder, hvor der ikke er markerede båse på området, parkeres der således, at 

arealerne udnyttes bedst muligt.

•

Det er ikke tilladt at parkere på græsarealer.•

Det er ikke tilladt at holde på brandveje.•

Ansvar for parkeringsforholdene i Winsløwparken er placeret hos Teknisk Service på SDU.•

Parkeringsregler i Winsløwsparken - WP 
(J.B. Winsløwsvej 9 og 15-25)
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Der forefindes dog ganske få P-pladser, hvor der kan parkeres efter særregler, eksempelvis tidsbegrænset 

parkering. Disse pladser er markeret med rødt på kortet nederst på siden. 

Orienter dig altid på de opsatte skilte. 

Handicappede

Parkeringspladser forbeholdt handicappede er skiltet med ”H”. Parkering er kun tilladt med gyldigt 

handicapparkeringskort. 

Af- og pålæsning

Af- og pålæsning accepteres, hvis havariblinket er tændt - dog maks. 30 min.

Klagebehandling

Hvis man ønsker at gøre indsigelse mod en kontrolafgift, skal der rettes henvendelse til ParkZone, som 

administrerer universitets parkeringsområde. Indsigelser kan rettes til: sagsbehandling@parkzone.dk

(mailto:sagsbehandling@parkzone.dk). Husk at oplyse løbenummer. Du kan se den gennemsnitlige 

sagsbehandlingstid på ParkZones hjemmeside (http://www.parkzone.dk).

Da der er et begrænset antal p-pladser i Winsløwparken, kan du ikke altid regne med at få en plads, selvom du har 

registreret din bil.

Tag hensyn til andre bilister og parker inden for båsene, så der er plads til så mange så muligt.

(https://www.sdu.dk:443/-/media/images/om_sdu/vejviser/parkeringsregler_winsloewsparken_2014.png?

la=da&hash=52911472062AF483D0820C4C156196D55DA0EB40)
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