Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og
Nuklearmedicin.
Årsmøde 2022 og 40 års jubilæum
9.-10. september, Marienlyst Strandhotel,
Helsingør
Kære medlemmer af DSKFNM,
Det er med stor glæde, at Bestyrelsen nu har åbnet for
tilmelding til jubilæums-årsmødet 2022.
Vi glæder os til et gensyn med jer alle sammen på
Marienlyst Strandhotel, hvor vi skal fejre Selskabets 40års jubilæum og udgivelsen af 3. udgave af lærebogen,
Klinisk Nuklearmedicin .
Jubilæumsprogrammet er vedhæftet her og kan ses på
hjemmesiden (kfnm.dk).

Praktisk information:
Tilmelding:
Tilmelding foregår via https://kfnmaarsmoede.nemtilmeld.dk/ Princippet er, at man
individuelt kan designe sit årsmøde ved at til – eller fravælge ydelser. Prisen for fuld
deltagelse er 2650 kr./person eller 2400 kr./person, hvis man deler dobbeltværelse (se
”Overnatning”).
Overnatning:
Bestyrelsen forventer og håber på mange deltagere til årsmødet. Tildeling af værelser vil
foregå efter ”først til mølle” princippet. Vi ønsker, at så mange deltagere som muligt får
mulighed for at overnatte på Marienlyst. For at undgå/reducere behovet for overnatning på
andre nærliggende hoteller opfordrer vi til, at kollegaer, i det omfang det er muligt, deler
værelse. Ved tilmelding er det af administrative årsager særligt vigtigt, at man skriver
navnet, på den kollega man deler værelse med.

Abstracts:
Alle forskningsaktive deltagere opfordres igen i år til at indsende et abstract og dele deres
idéer og resultater med årsmødets andre deltagere. Forskningsprotokoller der er i gang
eller påtænkes opstartet er også velkomne. Ligeledes kan et abstracts, der tidligere har
været præsenteret på konference eller påtænkes præsenteret andet steds indsendes, da
DSKFNM ikke publicerer indsendte abstracts. Deadline er fredag den 10. juni 2022,
kl. 12.00.
Der vil blandt de indsendte abstracts blive udvalgt 6 til mundtlig præsentation i
foredragssalen. De abstracts der udvælges til mundtlig præsentation, kan frit vælge om de
ligeledes vil medbringe en poster. Øvrige abstracts præsenteres som posters. Der vil være
præmie til bedste poster og bedste præsentation. I bedømmelsen lægges vægt på det
videnskabelige indhold samt præsentationen heraf og der gøres opmærksom på, at studier,
der ikke tidligere er publicerede, vil blive prioriteret.
Se vejledning på www.kfnm.dk

