Kære DES medlemmer,
Hermed invitation til Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde 2021, se vedhæftede program. Bemærk
venligst at mødet på grund af Covid-19 er et 1-dags møde. Mødet afholdes den 15. januar 2021 på
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus. Her er god plads og masser af håndsprit, så vi har mulighed for
at holde afstand og overholde alle restriktioner i forbindelse med Covid-19.
Traditionen tro, vil der være spændende præsentationer af indsendte og udvalgte videnskabelige
abstracts og vi glæder os til at høre, hvad I har arbejdet med i det sidste år. Covid-19-pandemien har sat
sundhedsvæsnet og arbejdslivet til diskussion og vi har inviteret antropolog Dennis Nørmark til at tale
om ”Pseudoarbejde i den offentlige sektor”. Vi holder naturligvis generalforsamling og vi slutter af med
tapas og et glas vin, samt hyggeligt samvær – med afstand. Hjerneforsker og jazz-musiker Peter Vuust vil
spille med sit orkester 4*Vuust.
Vi vil opfordre yngre forskere til at indsende abstrakt, som kan indsendes frem til den 1. december 2020
Tilmeldingsfristen er ligeledes den 1. december 2020 og husk at tilmelding til mødet er nødvendig for at
kunne præsentere abstrakt.
Alle kan indsende ét abstrakt til mundtlig præsentation. Abstrakts med resultater prioriteres fremfor
protokoller og yngre forskere prioriteres frem for mere erfarne.
Tilmeldingen åbner på DESs hjemmeside d. 1. oktober.
Pris for deltagelse for medlemmer: 400 kr. for yngre læger, Ph.D-studerende og medicinstuderende og
600 kr. for speciallæger.
Pris for ikke-medlemmer: 1400 kr.
Indmeldelse i DES kan ske her: http://www.endocrinology.dk/index.php/des2/indmeldelse
Mere information (program, abstract-guidelines etc.) her: http://endocrinology.dk
Send gerne invitationen rundt i dit netværk.
Årsmødet afholdes i samarbejde med ConferenceCare (kontaktperson: Caroline
Nyholm: caroline@conferencecare.dk) og er som tidligere år delvist sponsoreret af
lægemiddelindustrien.
Vi glæder os til at se jer
På vegne af DES med venlig hilsen
Den videnskabelige komité fra Aarhus og DES' organisatoriske komité.

