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Kære DRS-medlem

Ny NBV for Reumatoid artrit
NBV’en for RA er i høring. Høringsfasen slutter d 29. november, 2017 kl 12.00.
Alene skriftlige kommentarer, modtaget inden høringsfasens afslutning, vil blive behandlet.
Hvis du har kommentarer til RA NBV’en skal denne/disse sendes til: a.schlemmer@rn.dk og
l.uhrenholt@rn.dk . Mærk mailen med ” Kommentar RA-NBV Høring”
RA-NBV’en præsenteres også ved et medlemsmøde torsdag den 30/11 2017 kl. 13.00-15.30,
auditoriet Frederiksberg Hospital.
ACR
Hvis du skal deltage i ACR i San Diego kan du nu opskrive dig på en elektronisk opslagstavle via
nedenstående link og 1) se hvem der ellers deltager, 2) se hvem der skal præsentere
forskningsdata, 3) se om der bliver mulighed for en fyraftensøl, 4) komme med egne ideer til andre
aktiviteter/opslag.
https://padlet.com/kragstrup/hg85ruh1vqff
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.
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.
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
EULAR Taskforce Study on the State of Imaging (ultrasound, MRI, CT and PET) in Rheumatology in
Europe
EULAR Taskforce Study on the State of Imaging er i gang med en spørgeskemaundersøgelse
omkring anvendelsen af billeddiagnostik i Europa – hvis man vil deltage kan man benytte følgende
links:
MSUS Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/M7WKB8B
MRI Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/MD2YY3Y
CT Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/MYQTPSY
PET Survey:
https://www.surveymonkey.com/r/M2CYZDR

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

