Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev december 2017
Nyt policy-paper fra DRS vedrørende cannabis behandling
Bestyrelsen har udarbejdet et policy-paper vedrørende behandling med cannabis – det er
vedhæftet nyhedsbrevet i en separat fil.
Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde afholdes 19.-21. april 2018 på Hotel Comwell, Middelfart. Vi
håber at afdelinger og praksis vil bakke op omkring arrangementet og møde talstærkt op. Vær
sikker på at få et værelse - se det spændende program og tilmeld dig til årsmødet her:
Ved tilmelding inden 1. marts 2018 – (enkeltværelse hvis ikke andet angivet)
YR medlem 750 kr. ved overnatning i delt share-værelse
YL medlem 1500 kr.
DRS medlem 1500 kr.
Ikke DRS medlem 5000 kr.
DRS medlem uden overnatning 1000 kr.
Deltagelse fredag-lørdag 1000 kr.
Ved tilmelding efter 1. marts 2018 tillægges 1000 kr. til prisen
Dansk Reumatologisk Selskabs forskningspris
Bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab har igen i år besluttet at uddele en forskningspris: Dansk
Reumatologisk Selskabs forskningspris. Det er en holdpris, der gives til en forskergruppe på 4-10
personer, som kan være en helt selvstændig gruppe eller del af et større forskningskonglomerat. Vi
vil rette fokus på de mange dygtige reumatologiske forskergrupper i Danmark, samt på den
holdindsats der ligger bag de flotte resultater, der bliver skabt. Prisen er på 70.000 som kan bruges
til teambuilding
Prisen vil blive uddelt ved årsmødet den 19/4 - 21/4 2018.
Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde at alle DRS-medlemmer får mulighed for at
indstille sin egen forskergruppe.
Følgende kriterier skal være opfyldt:
Der skal være tale om en forskergruppe på 4-10 personer, som bedriver aktiv forskning inden for
reumatologien. Gruppen skal udmærke sig på høj videnskabelige performance, samt en stærk og
strategisk holdindsats. Gruppen skal have publiceret ≥ 4 arbejder i anerkendte internationale peer
reviewede tidsskrifter inden for det seneste år. En forskergruppe/miljø kan ikke vinde prisen 2
gange.
Indstillingen skal ske i form af maks 2 A4 siders motivationsbrev (minimum skrift-størrelse 12) samt
en liste med gruppens publikationer de sidste 5 år. Deadline for indstilling er 1. februar 2017 og den
skal sendes til forskningsudvalgets formand Lars Erik Kristensen på mail:

lars.erik.kristensen@regionh.dk . Når indstillingerne er modtaget vil forskningsudvalget udvælge tre
grupper som hver holder et oplæg ved årsmødet, hvor de præsenterer deres arbejde og deres
samarbejdsstrategier. Vinderen findes på årsmødet hvor publikum får mulighed for at stemme på
det hold, de mener skal ”vinde”. Publikums stemmer tæller 50%, forskningsudvalgets vurdering
tæller 50% - ved inhabilitet i udvalget erstattes med bestyrelsesmedlemmer.
Dansk Reumatologisk Selskabs Posterkonkurrence
Bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab har besluttet at uddele en posterpris: Dansk
Reumatologisk Selskabs posterpris. Det er en pris bestående af et betalt kongresophold til
Scandinavian Congress of Rheumatology i Helsinki næste år. ALLE medlemmer af DRS kan deltage.
Poster-prisen vil blive uddelt ved festmiddagen til årsmødet den 20/4 2018.
Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde at DRS’ forskningsudvalg nedsætter en posterkomité, som vil bedømme postere udstillet på 1. dag ud fra videnskabeligt indhold (50%) og grafisk
præsentation (50%).
Tid og sted: DRS-årsmøde. Fredag den 20/4 2018.
Tilmelding til posterkonkurrencen sker til Linda Edslev lie@dadl.dk senest 1/3 2018 med angivelse
af navn, kontaktoplysninger samt titel på poster.
Posters skal være ophængt senest kl 9.00 fredag d 20/4.
Posterkonkurrence for H-læger i forbindelse med Præsentation af Forskningstræningsprojekt
For alle H-læger, der er startet den 1/3 2010 eller derefter, er det blevet obligatorisk, at alle
forskningstræningsprojekter skal præsenteres med en poster ved et DRS-møde.
Vi vil derfor gerne invitere alle, der er klar med deres poster til at komme og præsentere den ved
DRS-årsmødet. Vi vil i lighed med de foregående år kåre den bedste poster.
Det forventes, at man er til stede og svarer på eventuelle spørgsmål fra tilskuere samt dommere.
Tid og sted: DRS-årsmøde. Torsdag den 19. april 2018.
Præmien er gratis deltagelse ved årsmødet i 2019.
Tilmelding til posterkonkurrencen sker til Niels Lomborg (niels@lomborg.dk) senest 1/3 2018 med
angivelse af navn, kontaktoplysninger, projektets navn samt vejleder.
Posteren må være op til 90 cm høj og 120 cm bred.
Konferencer og møder
DANBIO afholder heldagskursus fredag den 19. januar 2018 kl. 10-16 på Hotel Park Inn i København
(ved metrostationen Femøren). Der vil bl.a. være oplæg om de nye JAK-inhibitorer samt hands-on
med fokus på flex-søgningen i DANBIO. Læs mere her
Patientvejledninger
De patientvejledninger, der tidligere lå på DANBIOs hjemmeside, kan nu findes på Dansk
Reumatologisk Selskabs hjemmeside. Klik på ”vejledninger” under ”hurtige genveje”. Eller følg dette
link

Husk at vi gerne hører fra jer, hvis I har emner der skal annonceres i nyhedsbrevet – det kan være
Ph.d-forsvar, 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 glædelig jul

Dansk Reumatologisk Selskab

