
 

                                  

 

Program for kick-off møde i Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi 

28. februar-1. marts 2018 
Fænø Sund Konferencecenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart 

 

28. februar 

9:30-10:00 Kaffe 

10:00-10:30 Introduktion til seminaret - ved Cai, Jesper og Stine. 

Centerets vision og nationale målsætning. 

Organisation, struktur og indhold.  

Krav, midler og tidsplan. 

10:30-12:00 Introduktion i plenum af de kliniske protokoller IP #1-14 – ved IP-lederne (max 3 slides pr. IP) 

12:00-13:00 Frokost. 

13:00-13:30 Introduktion i plenum af fokusområderne – ved WP-lederne (1 slide, max 5 bullet points) 

13:30-14:45 Første break-out session. Fokusområder I – WP #1,4,5,6.  

14:45-15:45 Gåtur i området og kaffe. 

15:45-17:00 Anden break-out session. Fokusområder II – WP #2,3,7,8,9. 

17:00-18:00 Opsamling i plenum for fokusområderne. 

  

19:00 Middag.  
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1. marts 

 

7:00-7:30 Løbetur for de morgenfriske 

8:30-9:00 Introduktion i plenum af infrastrukturerne – ved WP-lederne (1 slide, max 5 bullet points) 

9:00-10:00 Fjerde break-out session. Infrastrukturerne WP #10-15 – alle hver for sig. 

10:00-10:30 Pause 

10:30-11:00 Opsamling i plenum for infrastrukturerne. 

11:00-12:00 Hvordan kommunikerer vi med omverden? Ole Lauridsen, lektor ved Center for Undervisning 

og Læring, AU 

12:00-12:30  Evaluering og plan for videre forløb - ved Cai, Jesper og Stine. 

12:30-13:30 Frokost. 

13:30-15:00 Justering af projektplaner og udarbejdelse af konkrete handleplaner i grupperne – mest for 

WP-/IP-ledere og deltagere med konkrete opgaver i projekterne.  
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Skabeloner til diskussioner i break-out sessioner 

Første og anden break-out session - forskningspakkerne. 

- Hvilke kliniske protokoller er der mulighed/behov for at samarbejde med/indgår i forskningen? 

- Hvilke institutioner er interesserede i at deltage? 

- Hvordan sikres national adgang og benefit? 

- Hvad er der behov for i forhold til output fra infrastrukturerne? 

- Overblik over ønsker til adgang til midler – hvordan opnås mest ”bang-for-the-buck”? 

- Er der væsentlige ændringer/tilføjelser til beskrivelsen i ansøgningen? 

 

Tredje break-out session – nationale infrastrukturer. 

- Opsamling af de behov, som er kommet til udtryk fra forskningspakkerne og de kliniske protokoller. 

- Er der barrierer for at de enkelte institutioner/pakker kan bruge infrastrukturen i praksis? 

- Hvordan sikres national adgang og benefit? 

- Hvordan understøttes forskningspakkerne og de kliniske protokoller bedst muligt? 
 

 

Handleplaner. 

- Der skal laves konkrete handleplaner for pakken, og specifikt for det første halve år – hvordan 

opstartes arbejdet, hvad er første action points, og hvem er aktørerne. 
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Organisationsdiagram for Nationalt Forskningscenter for Stråleterapi 

 

 


