Forskningens Dag 2015
Tilmelding og Call for abstracts
Tid:
Onsdag d. 22. april 2015 kl. 8.30 – 16.00
Sted:
Roskilde Kongres - og Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde
Arrangører: Roskilde/Køge Sygehuse og Den Regionale Forskningsenhed
Alle interesserede i forskning er meget velkomne!

PROGRAM
8.30

Morgenmad og registrering

9:00

Velkommen ved vicedirektør Teis Andersen, Roskilde/Køge Sygehuse

9:10

Status på forskning i Region Sjælland, tba

9:45

3 spor om forskning: Vælg ét, du gerne vil høre mere om!

Spor 1: At bygge en
forskningsgruppe –
erfaringer og gode råd

Spor 2: Genforskning,
videnskabsetik og
datasikkerhed

Spor 3: Nye
forskningsindsatser på
Roskilde/Køge Sygehus

• Opbygning af forskning i en
klinisk afdeling – hvad skal
man tænke på? Torben
Lykke Sørensen, overlæge,
Øjenafdelingen, Roskilde
Sygehus

• Fra bed-side til exom
sekventering og tilbage igen
– Jens Christian Holm,
overlæge, Børneafdelingen,
Holbæk Sygehus

• Kirurgisk stress respons implikationer for den akutte
og onkologiske patient Ismail Gögenür, professor,
Kirurgisk Afdeling, Køge
Sygehus

• Konkret tilrettelæggelse af
forskning på et sygehus - Bibi
Hølge-Hazelton,
forskningsleder,
Forskningsindsats MVU,
Roskilde-Køge Sygehus
• Titel tba – Randi Jepsen,
projektleder,
Befolkningsundersøgelsen
Lolland-Falster

www.regionsjaelland.dk/forskning

•Videnskabsetik –Knud
Rasmussen, formand for
Videnskabsetisk Komité
• Datasikkerhed - tba

• Titel tba - Preben Homøe,
professor, Øre-, Næse- og
Halskirurgisk Afdeling, Køge
Sygehus
•tba

11:30

Frokost, stande og posterudstilling
Under frokosten har du mulighed for at gå på opdagelse i en tematisk opdelt posterudstilling
og en række infostande. Du kan også vælge at gå med på én af flere guidede postervandringer,
hvor du kan høre forskerne præsentere deres projekter og resultater. Under frokosten
stemmer du på dagens bedste poster.

14:00

3 sessions med korte præsentationer af udvalgt forskning i Region Sjælland
På baggrund af de indsendte abstracts vil 12 forskere blive inviteret til at præsentere deres
forskning i 3 samtidige sessioner. Præsentationerne vil blive bedømt af tre faglige
bedømmelsesudvalg nedsat til dagen.
Se mere om at indsende abstracts til posterudstilling og præsentation på sidste side.

14:45

Pause

15:00

Keynote: Titel tba - Ulla M. Wewer, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

15:40

Afslutning og prisuddeling ved vicedirektør Teis Andersen

16:00

Tak for i dag

STANDE
På dagens infostande kan du tale med medarbejdere fra
en række enheder, der på forskellig vis understøtter
forskning i Region Sjælland. Her kan du få svar på dine
spørgsmål om litteratursøgning, datasikkerhed,
lovgivning, innovation, IPR, forskningsfinansiering mm.:







Den Regionale Forskningsenhed
Den Regionale Bibliotekstjeneste
Sundhedsinnovation Sjælland
ZealandDenmark EU Office
Én Indgang/Clinical Trials Office Denmark
Københavns Universitetshospitals GCP-enhed

www.regionsjaelland.dk/forskning

CALL FOR ABSTRACTS
Gør din forskning synlig for andre og deltag i konkurrencen om 10.000 kr. til
en forskningsrelateret rejse
Er du forsker eller ph.d.-studerende ved sygehusene, psykiatrien, almen praksis eller regionens
kommuner, så send dit abstract til os. Abstracts bedømmes af regionens Forskningsfaglige Udvalg,
og på denne baggrund inviterer vi til deltagelse i enten posterudstillingen eller til eftermiddagens
korte 10 min. præsentationer i 3 samtidige sessions.
Desuden vil forskerne bag de to bedste postere (publikumsbedømmelse) og tre præsentationer
(bedømt af 3 faglige udvalg) hver modtage en præmie på 10.000 kr. til brug ved en
forskningsrelateret rejse/deltagelse i faglig kongres.
Abstract skal være på dansk eller engelsk, og det skal
følge almindelige standarder indenfor dit
forskningsområde. Herudover må ikke fylde mere end
én side (max 2400 tegn) og skal sendes som pdf-fil. Vi
sender tilbagemeldinger på indsendte abstracts i uge
13, så du har tid til at forberede en poster eller
præsentation til dagen.
Del din forskning, deltag i konkurrencen og send dit
abstract til Den Regionale Forskningsenhed på
reg.forsk@regionsjaelland.dk senest den 2. marts
2015.

TILMELDING
Deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig via
dette link: https://www.surveyxact.dk/LinkCollector?key=6TEPN5PFCKCJ
Program og tilmelding kan også tilgås via
forskningsenhedens hjemmeside:
http://www.regionsjaelland.dk/forskning
Sidste tilmeldingsdag er den 13. april 2015.

www.regionsjaelland.dk/forskning

