Kære DRS-medlem
Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Nyt fra bestyrelsen
Programmet til vores 115 års jubilæums årsmøde 30/3-31/3-1/4 2017 er nu helt færdigt. Torsdagen byder
blandt andet på to hands-on UL-Workshops med et begrænset antal pladser, som besættes efter først til
mølle princippet samt ”året i review”. Programmet byder også på emner som ”Kunstig intelligens”,
”Neuroplasticitet og smerter”, ”bevægeapparats-udfordringer hos børn og unge” og ” De kliniske
kvalitetsdatabaser: regler og rettigheder med særligt fokus på DANBIO”.
Den nye NBV for SpA vil blive gennemgået og der vil også være nyt fra både Biobanken og Dansk
Rygdatabase.
For første gang uddeler vi DRS forskningspris på 70.000 kr. Tre forskningsgrupper udvalgt af
forskningsudvalget efter indstilling fra medlemmerne holder hvert et oplæg ved årsmødet, hvor de
præsenterer deres arbejde og deres samarbejdsstrategier. Publikum får mulighed for at stemme på det hold,
de mener skal ”vinde”. Derudover er der som vanligt YR’s foredragskonkurrence, posterkonkurrence,
generalforsamling og Clemmesen forelæsning på programmet. Vi glæder os til at se jer alle sammen! Tilmeld
dig her

Forskningsprisen
Man kan stadig nå at indstille forskningsgrupper til forskningsprisen. Læs mere her
Danbio
Danbiokursus 1/2 2017 i Middelfart – læs mere her
Danbio – årsrapportmøde afholdes den 9/3 2017 – læs mere her
Posterkonkurrence for H-læger i forbindelse med Præsentation af Forskningstræningsprojekt
Tilmelding til posterkonkurrencen til Niels Lomborg niels@lomborg.dk senest 1/3 2017 med angivelse af
navn, kontaktoplysninger, projektets navn samt vejleder. Læs mere om konkurrencen her
Store bevillinger til reumatologisk forskning
Forskningsbevillinger:
Danske Regioner har med Regionernes Medicinpulje i år givet bevillinger til tre reumatologiske projekter:





"Oral Fecal Microbiome Transplantation in Patients with Peripheral Psoriatic Arthritis: A 6months Randomized, Placebo-Controlled Trial". Projektets hovedansøger: Torkell Ellingsen,
Reumatologisk Forskningslaboratorium, Odense UH
"Biologisk behandling - dosisreduktion og seponering hos patienter med inflammatoriske
gigtsygdomme". Projektets hovedansøger: Annette Schlemmer, Reumatologisk afdeling,
Aalborg UH



"ALOSTRA" "Alendronate treatment of Osteporosis in Rheumatoid Arthritis - indication and
duration. A randomized, double-blinded, placebo-controlled multicenter study to evaluate
the effects of discontinuation of Alendronate in patients with Rheumatoid Arthritis".
Projektets hovedansøger: Ellen-Margrethe Hauge, Reumatologisk afdeling, Århus UH. Læs
mere her

SST har sendt den kommende udgivelse “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske
lænderygsmerter” i høring
Overlæge Finn Hjorth Madsen og Overlæge Gilles Fournier har repræsenteret DRS i arbejdet. Bestyrelsen vil
gerne takke begge for deres store arbejdsindsats. Høringsmaterialet kan ses her
Kurser:
2/2 2017 Frederiksberg Hospital: Fælles møde om osteoporose ved reumatologiske lidelser i samarbejde
med Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Læse mere her
23/1-24/1 2017 Skejby Sygehus: Kursus i Muskuloskeletal ultralyd. Læs mere her
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med inputs til emner til medlemsmøder. Har du
en god ide til et emne? Kontakt MEFU via pierre.schydlowsky@dadlnet.dk
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 og godt nytår
Dansk Reumatologisk Selskab

