Kære DRS-medlem

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab september 2018
Årsmøde 2019
Årsmødet 2019 afholdes den 11/4-13/4 på Hotel Comwell Kolding. Program og information vedrørende
tilmelding følger i de kommende nyhedsbreve.
Dansk version af ”Don’t Delay, connect today”
EULAR har i 2017 lanceret en europæisk kampagne ”Don’t Delay, connect today”, som flere lande siden
sommer har anvendt som overordnet tema til at kommunikere budskaberne om tidligere udredning og
behandling nationalt. I år gennemfører Dansk Reumatologisk Selskab i samarbejde med Gigtforeningen en
dansk kampagne i uge 41. I skrivende stund er der tilsagn fra 14 afdelinger og 3 speciallægepraksis.
Ultralydskursus den 1/10 2018
Der afholdes ultralydskursus i ”scoring” den 1/10 – se venligst vedhæftede invitation. Bemærk at deadline
for tilmelding er 7/9 2018.
Lærebog i Reumatologi
Den 4. udgave af Reumatologi er udkommet. Bogen har været igennem en omfattende revision. Foruden
en ajourføring med den nyeste viden inden for feltet er bogen blevet endnu mere klinisk anvendelig med
tilføjelse af fem nye tværgående kapitler, som hjælper læseren i den praktiske diagnostiske proces. Se
mere om bogen og læs et uddrag her
DANBIO kursus
Hvordan kommer man i gang med forskning, når man gerne vil bruge DANBIO? Hvilke muligheder er der?
Hvordan finder man rundt i papirjunglen, når projekter skal godkendes? Hvem kan hjælpe? Hvis du gerne
vil eller er ved at komme i gang med forskning og skal have svar på nogle af disse spørgsmål, vil DANBIOs
heldagskursus fredag 30. november kl. 10-16 om forskning måske være noget for dig. Læs mere her
Hjemmeside
Der arbejdes på en opdatering af vores hjemmeside og hjemmesiden kører derfor på ”lavt blus” de
kommende måneder.
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

