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Välkommen till Barncancerfondens tredje konferens

”Medicinsk Teknik för Barn med Cancer”
Tisdag 21 maj, 2013, kl. 10-17

IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
 
Konferensen vänder sig till kliniker, tekniker och företag intresserade av att utveckla den teknik som barnet och
dess vårdare möter vid diagnos, behandling och uppföljning av barnets cancersjukdom. Syftet med
konferensen är att skapa en tvärvetenskaplig mötesplats och att stimulera till teknisk forskning och
utveckling inom barnonkologi.
 
Bland talarna finns Barncancerfondens generalsekreterare Olle Björk, professor Göran Stemme från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm och Stefan Söderhäll, överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Strategier för hur behov av medicin-teknisk utveckling och forskning kan fångas upp från klinikerna kommer
att presenteras. En del av konferensen kommer att ägnas åt korta föredrag (”speed-dating”) med syfte att
matcha tekniker och kliniker med gemensamma intressen. Projekt som beviljats medel i Barncancerfondens
tidigare utlysningar kommer att presenteras, liksom information om årets utlysning som öppnar i november
2013. Dagen avslutas med mingel i trädgården.
 
Du är varmt välkommen att delta antingen som åhörare eller presentatör. Presentatörer vars abstract
valts ut för muntlig presentation kommer att få besked om detta i början av vecka 19. Konferensen är
kostnadsfri. Resa och boende organiseras och betalas av deltagaren själv.
 
Vänligen anmäl ditt deltagande i konferensen genom att fylla i den bifogade anmälningsblanketten
och skicka in den till konferens@barncancerfonden.se  senast den 30 april 2013. Antalet deltagare är
begränsat till 175 personer.
 
För mer information, se konferensprogrammet på www.barncancerfonden.se eller kontakta Barncancerfondens
vetenskapliga sekreterare Kerstin Sollerbrant på konferens@barncancerfonden.se  eller  070-5255862.
 
Presentatörer måste skicka in ett abstract i form av en populärvetenskaplig beskrivning i Wordformat
på maximalt 300 ord senast den 30 april 2013.  Abstractet ska skrivas på svenska och innehålla
presentationens titel, namn på författare och deras affilieringar. Namnet på abstractets presentatör ska vara
understruket. Abstractet ska avslutas med tre tomma rader följt av fullständiga kontaktuppgifter till
presentatören . Texten ska skrivas i Times New Roman, 12 punkter, enkelt radavstånd.

Om du är KLINIKER : beskriv klinikens arbete och behov av medicinteknisk forskning och
utveckling
Om du är TEKNIKER: beskriv ditt projekt och kompetensområden
Om du representerar ett FÖRETAG: beskriv företaget och eventuella projektförslag

 
 

Anmälan till Barncancerfondens konferens ”Medicinsk Teknik för Barn med Cancer”
tisdag 21 maj, 2013

 
Förnamn Efternamn

           

Adress till arbetsplats Postnummer och ort

           

Telefon Mobil E-post

•

•
•



Telefon Mobil E-post

                 

Vill du delta i lunchen? Vill du delta i minglet? Specialkost/allergi

Ja Nej Ja Nej      

Är du medförfattare på ett abstract

Ja Nej

Om JA, ange namn på abstractets presentatör

     

Om du är presentatör, önskar du presentera ditt abstract  

Poster Muntligt   Speed-dating

Är du deltagare utan abstract

Ja Nej

Är du kliniker? Om JA, ange titel och arbetsgivare

Ja Nej      

Är du tekniker? Om JA, ange titel och arbetsgivare

Ja Nej      

Representerar du ett företag? Om JA, ange vilket företag

Ja Nej      

Annat Om JA, ange vad

Ja Nej      

Nyckelord som beskriver dina intresseområden (3-5 stycken)

     

Bifoga ditt abstract här (max 300 ord). Se bifogad information.

     
 

 
Du skickar in din anmälan genom att fylla i Anmälningsblanketten, spara ner den till din dator och därefter

bifoga den i ett e-postmeddelande till konferens@barncancerfonden.se
Att delta i konferensen är kostnadsfritt. Vänligen meddela om du inte kommer senast 1 vecka innan

konferensen
2
 


