
 

Biofysikkmøtet 2010 

Kongsvold fjeldstue 3.-5. mars 

 

 

 

Styret i Faggruppen for Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Norsk Fysisk Selskap, ønsker deg 

velkommen til Biofysikkmøtet 2010. Tradisjonen tro avholdes møtet på Kongsvold Fjeldstue over 

tre dager; 3.-5. mars. Biofysikkmøtet ønsker å inkludere alle fagmiljøer i Norge som arbeider med 

forskning, utvikling og undervisning innen biofysikk og medisinsk fysikk. Ved møtet får man 

anledning til å presentere sine arbeider for en lydhør forsamling, sosialisere med likesinnede, nyte 

god mat og drikke og ta en skitur i området rundt fjellstua. Biofysikkmøtet er en anledning for 

studenter, stipendiater, forskere og andre innen norsk biofysikk og relaterte disipliner til å bli bedre 

kjent med hverandre. 

 Ved det forestående møtet er det tre inviterte foredrag: 

o Multifunksjonelle nanopartikler. Sarah Fredriksson, Genovis AB, Lund. 

o Partikkelterapi. Niels Bassler, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. 

o Genetisk screening - nye muligheter i kreftdiagnostikk og –behandling. Heidi Lyng, Avdeling 

for Strålingsbiologi, Institutt for Kreftforskning, Radiumhospitalet. 

 

Møtet starter onsdag 3. mars kl. 13:00 med lunsj, og varer til fredag 5. mars kl. 12:00. Vi ønsker 

presentasjoner, både i form av foredrag (20 min, inkludert 3-5 minutter til spørsmål) og posters. 

Presentasjonsspråk kan være norsk, men engelsk foretrekkes da det forventes ikke-norskspråklige 

deltakere. 

 

Frist for påmelding og innsending av abstracts (se neste side for format) er fredag 5. februar.  

 

Påmelding og abstracts kan sendes eirik.malinen@fys.uio.no. Konferanseavgift er kr. 500,-, og kan 

betales til bankkonto 6242 05 17004. Fullpensjon ved Kongsvold fjeldstue kommer i tillegg, og vil 

totalt bli på rundt kr. 3000,- (litt mer hvis du ønsker enkeltrom). Fullpensjon inkluderer 2 

overnattinger, lunsj onsdag, alle måltider torsdag og frokost fredag. Antall rom på Kongsvold er 

begrenset, så det er fint hvis du kan dele rom med en kollega. Merk i så fall dette ved påmelding. 

Master- eller siv. ing.-studenter betaler ikke konferanseavgift, og vi jobber for at noen studenter fra 

ressursfattige miljø kan få dekket reise og opphold. Send email med forespørsel.  

 

Togtider 

Oslo-Kongsvoll: avg. 8:07, ank. 12:40. Kongsvoll-Oslo: avg.16:09, ank. 20:42.  

Trondheim-Kongsvoll: avg. 8:25, ank. 10:29. Kongsvoll-Trondheim: avg.12:40, ank. 14.45.  

Transport mellom Kongsvoll stasjon og Kongsvold fjeldstue blir ordnet. 

 

Styret i Faggruppe for Biofysikk og Medisinsk fysikk, Norsk Fysisk selskap 

Cecilia Futsæther, Pawel Sikorski, Eli Olaug Hole og Eirik Malinen 

 

             % 



Format på innsendte abstracts: 

 

Overskrift (TimesNewRoman 14 point bold) 

Forfattere (TimesNewRoman 12 point italic) 

Innhold (TimesNewRoman 12 point) 

Adresse (TimesNewRoman 10 point) 

 

Max 1 side per abstract. Linjeavstand minst 16 point. 


