Kurs	
  i	
  grundläggande	
  nuklearmedicin	
  
Du  som  är  ST-läkare  i  bild- och  funktionsmedicin,  radiologi  eller  
klinisk  fysiologi  är  välkommen  att  anmäla  dig  till  2015  års  kurs  i  
nuklearmedicin.  I  mån  av  plats  välkomnas  även  andra  yrkeskategorier  
som  arbetar  inom  nuklearmedicin  samt  specialister  som  önskar  
grundläggande  kunskaper  i  nuklearmedicin.  
Kursen  ges  i  regi  av  SFNM  och  SFBFM  och  omfattar  5  dagars  utbildning  i  
form  av  föreläsningar  och  interaktiva  seminarier.  Mitt  på  dagen  har  vi  ett  
längre  lunchuppehåll.  
För  STl läkare  ger  i bild- och funktionsmedicin ger kursen  måluppfyllelse  
i del av delmål nr 4, 6-11.  Kursen  ger  grundläggande  kunskaper  inom  
följande  områden:    
Teknik, fysik, strålskydd, radiofarmaka, radionuklidbehandling och klinisk
nuklearmedicin hos vuxna och barn inom områdena; skelett, gastro, hjärta,
lungor,njurar,  hjärna,  thyroidea,  endokrin,  neuroendokrin,  lymfsystemet  och  
dessutom  en  utblick  mot  framtiden.  
Kurstid: 25 september-2  oktober  2015  
Kurskostnad:  9000  kr  (exkl  resekostnad)  
Kursplats:  Cypern
Kursplatser:  24  
Först  till  kvarnen  princip  gäller.  
Anmälningsblnakett finns på sidan 2

Lärare	
  under	
  kursen	
  
Bengt  Holmberg,  klinisk  fysiolog,  nuklearmedicinare,  Linköping  
Cathrine  Jonsson,  radiofysiker,  KS  Solna  
Jens  Sörensen,  klinisk  fysiolog,  Akademiska  Uppsala  
Pia  Säfström,  radiolog,  nuklearmedicinare,  Linköping:  
Rimma  Axelsson,  radiolog,  nuklearmedicinare,  KS  Huddinge.    
Katrine  Åhlström  Riklund,  radiolog,  nuklearmedicinare,  Umeå.  Kursansvarig  
Linda  Kocsis,  Umeå;  Kurssekreterare    

Välkommen!
1  

Anmälan	
  till	
  kurs	
  i	
  grundläggande	
  
nuklearmedicin	
  
Tid:  25 sep -2  oktober  2015.  Kurskostnad  9000kr.  

Sista anmälningsdag 20150501

Namn:  
eMail:  
MobilTelefonnummer:  
Kategori:  

ST läkare bild och funktionsmedicin

Faktureringsadress:  

Bokning	
  av	
  resa	
  med	
  Ving	
  
Bokning  av  boende  på  Sunprime Ayia Napa Suites, Cypern.   www.ving.se  
Flyger från: Köpenhamn (tillägg 300 kr) (Avresa 7.05-11.55, Hemresa 13.15-16.30)
OBS; Deltagar med medföljande under 16 år väljer boende och tillval på nästa sida.
Jag  önskar bo  i:    
1-rums-suite, balkong mot trädgård eget boende (12265 kr)
1a val:
2a val:

1-rums-suite, balkong mot trädgård eget boende (12265 kr)

Önskar dela boende med:
I priset ingår flyg, mat på flyget, transfer samt hotell. Biljetter skickas elektroniskt .

Mina tillval	
  
Avbeställningsskydd  

225 kr

Konferensförsäkring  

375 kr

Frukost  

495kr  

Sunprime  Inclusive  

1125kr Innebär :7 frukost ovh 5 middagar
Dryck: 50 cl öl, ½ flaska vin, läsk eller
mineralvatten

Sunprime Inclusive
+Lunch

1450kr   Som ovan + lunch.  

Ev specialkost

Ev medföljande
Medföljande är välkomna att följa med och betalas då separat. För deltagare med medföljande
under 16 år bokas boende på Hotel Sunwing Resort Sandy Bay Beach som ligger 600 m från
kurshotellet
Namn medföljande 1
Personnr medföljande 1
Namn medföljande 2
Personnr medföljande 2
Namn medföljande 3
Personnr medföljande 3
Fakturaadress medföljande
Postnummer medföljande

Önskar boende på Sunwing Resort Sandy Bay Beach (2-rumslgh, terass)	
  
Barn; 2 tom 11 år. Tonåring; 12 tom 17 år. Barn äter gratis på Sunwing
Antal vuxna (10 285 per person)
Antal tonåring i extrabädd (6 130 kr)
Antal barn i extrabädd (5 225 kr)

Mina tillval (för boende på Sunwing Resort Sandy Bay Beach)	
  
Avbeställningsskydd  

225 kr

Konferensförsäkring  

375 kr

Frukost  

600 kr  

Sunwing  Inclusive  

2150kr Innebär :7 frukost, 5 luncher, 5
middagar.
Dryck till lunch och middag: 50 cl öl,
½ flaska vin, läsk eller mineralvatten
3675 kr

Sunwing  All Inclusive  

Ev specialkost

Maila Din anmälan genom att klicka nedan eller spar ifylld pdf på Din dator och maila den
till: Katrine.ahlstrom.riklund@umu.se
Klicka här så skickas din anmälan in

