
 

 
Invitation til DNPS Efteruddannelsesmøde 2017 
 
Dansk Neuropædiatrisk Selskab har hermed fornøjelsen at indbyde dig til: 
 
 

DNPS Efteruddannelsesmøde  
Fredag d. 3. november og lørdag d. 4. november 2017 

Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart 
 
I år har vi sammensat et spændende program med bl.a. emnerne søvn, behandling med 
cannabis, hovedtrauma og verbal dyspraksi.  
 
Vi kan derfor opfordre et bredt spektrum af kolleger til at tilmelde sig og vil især anbefale 
deltagelse til yngre læger, som ønsker at stifte bekendtskab med neuropædiatri. Under 
efteruddannelsesmødet er der særdeles gode muligheder for at træffe andre læger, som 
er i samme situation - og læger, som har lang erfaring indenfor området. 
 
Vi følger traditionen med både posters og foredrags og har på ny programsat en session 
med korte frie foredrag og poster walk. Send dit abstract til Nanette Mol Debes pr e-mail 
nanettemol@hotmail.com før d. 15. september 2017 og angiv, om du vil foretrække at 
præsentere det som poster eller 15 min. foredrag. DNPS bestyrelse forbeholder sig ret til 
at vælge de bedste abstracts til foredrag. Bemærk at vi som noget nyt i år har reduceret 
deltagergebyr ved accepteret abstract! 
 
I år vil der for første gang være en sangkonkurrence! Skriv en ny sang til vores 
sanghæfte og send den til Nanette Mol Debes pr e-mail nanettemol@hotmail.com før d. 1. 
oktober 2017 for at deltage i konkurrencen. DNPS bestyrelse forbeholder sig ret til at 
vælge den bedste sang. Vinderen bliver kåret under middagen d. 3. november 2017.  
 
Det foreløbige program er vedlagt og vil også være tilgængelig på vores hjemmeside 
www.dnps.dk.  
 
Deltagergebyr INDEN d. 25. september 2017: 
  Speciallæger:     1900,- kr. 
 Læger, som ikke er speciallæger:   1400,- kr.  
 Yngre læger med accepteret abstract: 700,- kr. 
Gebyret dækker deltagelse i mødet, forplejning og ophold.  
 
Bemærk de lave tilmeldingsgebyrer, som blandt andet skyldes velvillig støtte fra 
medicinalindustri. 
  
Ved betaling efter d. 25. september bliver gebyret 2800,- kr. for alle. 
 

På snarligt gensyn - vi glæder os til at se jer! 
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