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Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Kære DRS-medlem

Der indkaldes hermed til generalforsamling i DRS fredag den 20/4 2018 kl. 16.15-18.00 på
Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af nye medlemmer.
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af suppleanter.
8. Godkendelse af udvalg.
9. Godkendelse af udpegede til udvalg.
10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
11. Valg af revisor/revisorsuppleant.
12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside.
13. Fastsættelse af kontingent.
14. DANBIO – drøftelse vedr. udarbejdelse af vedtægter
15. Eventuelt.
Beretninger og diverse bilag vil blive fremsendt senest 4 uger forud for generalforsamlingen.
Vedtægter for DANBIO
DRS ønsker at der udarbejdes vedtægter for DANBIO med blandt andet beskrivelse af styregruppe,
styregruppe-sammensætning, arbejdsopgaver – både for sekretariat og styregruppe. Dette blev
drøftet ved det seneste styregruppemøde i DANBIO den 6/2 2018. Bestyrelsen i DRS er klar over at
det er et meget følsomt emne vi har taget initiativ til at drøfte – og det bar mødet i styregruppen
også tydeligt præg af. Vi er nu nået dertil at DANBIOs ledelse ønsker et kommissorium – og har
udarbejdet et forslag til et sådan. Der er planlagt to møder i styregruppen som skal arbejde videre
med dette, og vi håber af hensyn til arbejdsklimaet i styregruppen at arbejdet kan afsluttes indenfor
en overskuelig tidshorisont. Bestyrelsen i DRS har flere ønsker til indhold – blandt andet:
• Styregruppen sammensættes af repræsentanter udpeget af DRS (5 regionale
repræsentanter), DRFO, YR, DRS forskningsudvalg, DRS NVB-udvalg, RKKP og
patientrepræsentant udpeget af Gigtforeningen.

•
•

Formanden vælges af styregruppen
For alle medlemmer sikres det at man kan sidde for en periode af 3 år og kan
genudpeges/vælges yderligere 1 gang
• Der defineres habilitetspolitik – f.eks. kan man ikke sidde med ved beslutninger om egne
projekter
• Styregruppen sikres ret til adgang til kontrakter, sponsorrapporter, tilladelser og information
omkring økonomiske forhold
• Styregruppen arbejder aktivt for at forbedre brugerfladen og sikre at opfyldelse af
indikatorer gøres så teknisk problemfrit som muligt
• Styregruppen deltager aktivt ved planlægningen af arbejdet med årsrapporterne
• Styregruppen prioriterer hvilke opgaver zitelab og sekretariat varetager – og rækkefølgen
heraf
• Al henvendelse vedr. internationalt forskningssamarbejde med DANBIO data går igennem
styregruppen
MEN – vi ønsker også at få input fra alle vores medlemmer, således at jeres gode ideer kan tages
med ind i det videre arbejde. Det er jo jer der dag efter dag troligt leverer de data, der udgør
databasen.
Så – hvis I har input/ideer – så skriv til mhf@rn.dk senest den 5/3 2018.
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
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 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
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.
De uddannelsesansvarlige overlægers fotokonkurrence
Som UAO er vi interesserede i at sætte fokus på lægeuddannelsen, så den bliver helt i top.
Læger synes altid det er interessant at høre om sygehistorier. Det gøres endnu mere interessant
med billeder der illustrerer historien. Det er både det helt almindelige og det meget sjældne og
sære, som kan gøres mere interessant med gode illustrative billeder.
Formål
Inspirere alle reumatologer og yngre reumatologer til at tage fotos af alle de spændende tilstande,
vi møder i det daglige patientarbejde. Disse kliniske fotos kan vi bruge ved konferencer, møder,
undervisnings og foredrags aktiviteter mm. Vi vil på den måde kunne samle en række kliniske fotos
på DRS´s hjemmeside til brug for alle.
Hvem kan deltage
Alle medlemmer af DRS og Yngre Reumatologer.
Hvornår
Årets bedste foto kåres på det DRS’s årsmøde.

Hvad er prisen
Fribillet til DRS’s årsmøde.
Konkurrenceregler
1. Billederne skal være af pt. som vi har set i den afdeling man er ansat. Det kan være klinisk billede,
røntgenbilleder, histologi mm. og gerne i kombination. Pt. anonymitet skal selvfølgelig respekteres.
2. Der skal anvendes skabelonen der er sendt ud til alle medlemmer af selskabet og til de
Uddannelsesansvarlige Overlæger. Herved opnås et ensartet materiale.
3. For at nå at være med skal billederne være sendt ind 4 uger før årsmødet.
4. Dommerkomiteen nedsættes på det årlige TTT møde og består af 3 uddannelsesansvarlige
overlæger, en fra hver af de tre uddannelsesregioner.
5. Dommerkomiteen vælger de 5 bedste billeder. Disse vil blive hængt op på årsmødet.
6. Deltagerne på årsmødet stemmer om hvilket der er det bedste.
7. Alle fotos vil blive lagt ud på DRS’s hjemmeside og kan derefter anvendes af alle interesserede.
Du kan endnu nå at sende dit bedste kliniske foto ind og deltage i konkurrencen.
Brug skabelonen der er vedhæftet denne mail og send dit bidrag inden d. 23.3.18 til
gina.birgitte.kollerup@regionh.dk
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
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

