Forskningens Dag 2018
Hospitalsenheden Vest
Onsdag den 22. august 2018 kl. 9.00 - 21.00
Herning Kongrescenter

Til alle forskere, kommende forskere og forskningsinteresserede

NIDO | danmark, Hospitalsenheden Vest, har hermed fornøjelsen af at invitere til
Forskningens Dag 2018.
Forskningens Dag samler alle forskningsinteresserede til et spændende og intenst videnskabeligt
møde med fokus på de forskningsresultater, som hospitalets dygtige forskere og forskerspirer har
opnået i det forgangne år.
Desuden har vi i år fået mulighed for at åbne konferencen for kliniske forskere på regionens øvrige
hospitaler, der samarbejder med eller har interesse for forskningen i Hospitalsenheden Vest.
Traditionen tro vil dagens program byde på en kombination af mundtlige præsentationer, posterpræsentationer og inviterede foredrag. Dagen afsluttes med en festmiddag i Kongrescentrets
Teaterkælder, hvor NIDO | danmark vil uddele priser for de bedste videnskabelige præsentationer
samt en publikumspris.

Med venlig hilsen

Annette Haagerup
Forskningskoordinerende ledende overlæge
NIDO | danmark - Hospitalsenheden Vest

Deltagerpris: Deltagelse i Forskningens Dag er gratis. Festmiddagen koster 100 DKK (opkræves ved tilmelding).
Tilmelding: Skal ske på https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53753 senest den 6. august 2018.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til nido@rm.dk
Læs mere på www.forskdag.vest.rm.dk/

Program
Forskningens Dag 2018
Onsdag den 22. august 2018
Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM
09.00-09.30		

Ankomst og registrering. Ophængning af posters

09.30-12.30		
Velkomst
			Session 1
			Gæsteforedrag
			
12.30-13.15		 Frokost
13.15 - 18.00		
Session 2-4
			Gæsteforedrag
			
Afrunding af det videnskabelige indhold
18.00- 21.00 		

Aperitif, festmiddag, festtale, prisuddeling og underholdning (en overraskelse)

Praktisk info
Deadline for indsendelse af abstracts: 18. maj 2018 kl. 12. til nido@rm.dk
Indsendelse af abstracts til både orale præsentationer og posterpræsentationer skal ske via den
vedlagte skabelon. Læs vejledningen, inden du udfylder skabelonen.
Alle dokumenter og informationer kan findes på www.forskdag.vest.rm.dk/
Tilmelding til dagen og festmiddagen
Tilmelding kan ske her: https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=53753
Der opkræves betaling for festmiddagen, 100 DKK, ved tilmelding.
Selve konferencen er uden deltagergebyr.
Sidste frist for tilmelding: 6. august 2018.

Læs mere på www.forskdag.vest.rm.dk/
Sundhed og velfærd gennem viden på højt
internationalt niveau – et samarbejde mellem
Aarhus Universitet og Region Midtjylland

