Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde 2017 og selskabets 115 års fødselsdag blev fejret på behørig vis.
Forskningsudvalgets pris til fremstående forskergrupper inden for reumatologisk forskning
Lene Dreyer, Bent Deleuran Og Mikkel Østergaard med grupper holdt spændende oplæg omkring deres
forskningsstrategier og arbejdet i grupperne. Prisen på de 70.000 kr gik til Bent Deleuran og gruppe.

Bent Deleuran og gruppe

Dansk Reumatologisk Selskabs uddannelsespris – Karen Lisbeth Faarvang prisen

Gina Kollerup

Gina Kollerup fik Uddannelsesprisen. Gina har gennem mange år arbejdet for og med uddannelse indenfor
reumatologien. Hun har lavet målbeskrivelser, uddannelsesprogrammer, undervist på alskens kurser og
utallige gange arrangeret og lagt hus TTT. Med diplom og ”båthorn” følger 10.000 kr.

Dansk Reumatologisk Selskabs posterpris
I år var 11 postere tilmeldt konkurrencen. Vinderen af posterkonkurrencen og dermed gratis deltagelse i
næste årsmøde blev Niels Jacob Kock (billedet) med posteren: ”Vascular complications in patients with
active extracranial large vessel vasculitis.”Vejleder: Stavros Chryssidis

Den Gyldne Pelotte
Reumatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital var de glade modtagere af Yngre Reumatologers
uddannelsespris ”den Gyldne Pelotte”. Prisen blev modtaget af Uddannelsesansvarlige Overlæge Mette
Holland-Fischer og Ledende overlæge Vivian Kjær Hansen (billedet). Afdelingens anden
uddannelsesansvarlige overlæge er Annette Schlemmer.

YRs foredragskonkurrence
Efter 5 blændende foredrag skulle der findes en vinder. Det blev Søren Andreas Just.

Bestyrelsen har konstitueret sig
Mette Holland-Fischer (formand)
Oliver Hendricks (næstformand)
Jens Møller Rasmussen (kasserer)
Pierre Schydlowsky
Annette Schlemmer
Niels Lomborg
Lars-Erik Kristensen
Suppleanter
Tove Lorenzen (Faglig sekretær)
Mette Yde Matthiesen
Kasper Søltoft (YR repræsentant)
NBV for Spa i høring
Se retningslinjen her
Konferencer og møder
Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet den 8/6 2017 – læs mere
her
Den 17. til 20. maj holder det internationale selskab for apherese (plasmaferese, ISFA) kongres i
København læs mere her
Husk at vi gerne hører fra jer, hvis I har emner der skal annonceres i nyhedsbrevet – det kan være Ph.dforsvar, undervisningstilbud eller andet. Deadline for indsendelse af emner til nyhedsbrevet er den 20. i
måneden før. Indlæg kan sendes til Linda Edslev lie@dadl.dk og der vil herefter blive taget stilling til om
indlægget er egnet til nyhedsbrevet.
Med venlig hilsen
Dansk Reumatologisk Selskab

