Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab - nyhedsbrev februar 2018
Kære DRS-medlem
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 4-20
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.
Følgende kriterier skal være opfyldt:
Der skal være tale om en forskergruppe på 4-20+ 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 tidskrifter inden for det seneste år. En forskergruppe/miljø kan ikke vinde prisen 2
gange.
Indstillingen skal ske i form af max. 2 A4 siders motivationsbrev (minimum skrift-størrelse 12) samt
en liste med gruppens publikationer de sidste 5 år. Deadline for indstilling er 15. marts 2018 og den
skal sendes til forskningsudvalgets formand Lars Erik Kristensen på mail:
lars.erik.kristensen@regionh.dk.
Vedtægter for DANBIO
DRS har taget initiativ til at der udarbejdes vedtægter for DANBIO med blandt andet beskrivelse af
styregruppe, styregruppe-sammensætning, arbejdsopgaver – både for sekretariat og styregruppe.
Styregruppen skal diskutere emnet den 6/2 2018. RKKP vil bistå ved processen. Vi har stor respekt
for det store arbejde formandskabet har lagt i databasen, og også et ønske om at både formand og
daglig leder vil have lyst til at fortsætte deres store indsats også efter denne proces, da vi synes de
hidtil har forvaltet deres mandat inden for de rammer der har været for det. Men tiderne har
ændret sig og der har fra DRS synspunkt manglet fokus på den kliniske kvalitetsdatabases
kerneopgave anno 2018. Desuden er der en regional skævvridning af de øvrige DANBIO initiativer,
vi fremadrettet i fællesskab skal have rettet op på. Vi forventer at kunne præsentere vedtægterne i
forbindelse med generalforsamlingen i DRS i april.
USU Temadag 2018
USU afholder i april 2018 temadag for alle uddannelsesansvarlige overlæger og speciallæger i
praksis med uddannelses ansvar, uddannelseskoordinerende yngre læger inden for reumatologien,
PKL, PKU, USU, kursusledere og delkursusledere.

Dato: 4. april 2018 kl. 09.30 – 16.00
Sted: Århus. M-auditorium i bygning 3A, 2. sal på AUH, Nørrebrogade.
Tilmelding: Senest 1. februar 2018 på mail til Niels Lomborg. Niels@lomborg.dk niels@lomborg.dk.
Emner:
Evaluering af de svære lægeroller som professionalisme og kommunikation.
Den uddannelsesansvarlige overlæges rolle og funktion.
Undervisere: Anette Schlemmer og Gitte Valsted Eriksen

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 Congres of Rheumatology i Helsinki næste år. ALLE medlemmer af DRS kan deltage.
Posterprisen vil blive uddelt ved festmiddagen til årsmødet den 20/4 2018.
Rent praktisk kommer det til at foregå på den måde at DRS’s forskningsudvalg nedsætter en
posterkomite, 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 15/3 2018 med angivelse
af navn, kontaktoplysninger samt titel på poster.
Posterne skal være ophængt senest kl 9.00 fredag d 20/4.
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:
https://conferenceservices.atriumcph.com/ehome/drs2018/200405310/
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
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.
Fra medlem til medlem
Fra medlem til medlem er en ny rubrik i nyhedsbrevet. Her kan medlemmer af DRS skrive mindre
indlæg om emner de mener, kan have andre medlemmers interesse.
Injurymap, en ny CE mærket trænings App
Hjørnestenen i behandlingen af skader i bevægeapparatet er træning. Reumatologerne Pierre
Schydlowsky og Finn Johannsen har sammen med 3 unge iværksættere, udviklet denne App, med
det formål at vejlede og fastholde patienter med smerter i bevægeapparatet, i træning.
App´ens 12 programmer dækker de hyppigste skader, og er udviklet efter bedste evidens på de
respektive områder. Træningen er tilpasset den enkelte persons forudsætninger: træningsvante
personer får af App´en sat højere mål. Øvelserne er mangfoldige og yderst varierede, og ændrer sig
løbende gennem algoritmer. Man ved derfor ikke hvad programmet vil indeholde næste gang. Det
giver et overraskelsesmoment, som fastholder personen i træningen. Videoer viser hver enkelt
øvelse, og øvelsesprogrammet ændrer sig efter feedback fra patienten. Ved næste træning, kan
programmet derfor blive sværere, eller lettere. Dette sikrer progression i træningen hvor det er
muligt, og lettere træning hvor det er nødvendigt. Ved faresignaler, bliver patienterne stoppet i
træningen og anbefalet lægevurdering. App´en anvender teknikker bygget på kunstig intelligens.
Gennem dette vil programmerne ændre sig løbende: ny øvelser tages ind, de mindst effektive tages
ud. Den koster 29 kr, - per måned.
På www.injurymap.com/diagnoses kan man se hvilke diagnoser, App´en dækker. Interesserede
læger, kan få gratis adgang til App´en, og en komplet oversigt over de øvelser, som patienterne får i
hvert træningsprogram, ved at skrive til ulrik@injurymap.com
Venlig hilsen
Pierre Schydlowsky og Finn Johannsen
Konferencer og møder
Dansk selskab for intern medicin holder årsmøde fredag den 2. marts 2018. 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
Dansk Reumatologisk Selskab

