Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Kære DRS-medlem
Vi har fået en tilbagemelding fra Scandinavian Research Foundation. De har besluttet, at de grants
der uddeles hver andet år, nu igen fordeles via de nationale selskaber. De betyder, at vi i 2018 igen
har 100.000 NO Kr. til uddeling. Tak til prof. Mikkel Østergaard – som sørgede for at få emnet
drøftet i Research Foundation.
Sommerferie
Nyhedsbrevet holder sommerferie – og udkommer først igen til september. Glæd jer til at læse om
årsmødeprogrammet, nye NBV’er, posterkonkurrencer mm.
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
Ny NBV for Reumatoid artrit
NBV’en for RA sendes i høring til efteråret. RA-NBV’en præsenteres også ved et medlemsmøde
torsdag den 30/11 2017 kl. 13.00-15.30. Mødet afholdes i København – nærmere info følger efter
sommerferien.
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
RA forum 2017. I anledning af, at professor Lars Klareskog formelt går på pension, afholdes d. 23.26. september et stort seminar om RA i Stockholm. Alle med interesse for RA er velkomne til at
registrere sig via RAforum2017
DRFO holder efterårsmøde: HOT TOPIC 14/9 2017- 16/9 2017 i Svendborg. Alle er meget velkomne
– læs mere her
Dansk Reumatologisk Selskab arrangerer sammen med Dansk Nefrologisk Selskab
et videnskabeligt møde i Odense 5. oktober 2017 kl. 12-18. Nærmere info om lokale og
programpunkter følger snarest!
Emnerne bliver lupus nefritis og artritis urica.
Fine internationale foredragsholdere bidrager – læs mere her

Dansk Reumatologisk Selskabs årsmøde afholdes 19.-21. april 2018 på Hotel Comwell, Middelfart.
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
DIMS afholder den 27/10 2017 kursus om triatlon. Læs mere her
Husk at indberette bivirkninger - øget overvågning af biologiske og biosimilære lægemidler
1. januar 2016 kom der nye regler om journalføring og indberetning af bivirkninger ved biologiske
lægemidler - herunder biosimilære lægemidler.
Patientjournalen skal indeholde oplysninger om et ordineret biologisk/biosimilært lægemiddels
handelsnavn og batchnummer, når lægemidlet fremgår af en liste, der udarbejdes og ajourføres af
Lægemiddelstyrelsen. Listen stilles til rådighed hos Styrelsen for Patientsikkerhed, der offentliggør
den på sin hjemmeside. Se listen på www.stps.dk. Listen opdateres løbende. Husk derfor at
indberette bivirkninger til lægemiddelstyrelsen. Det er ikke nok blot at registrere dem i DANBIO.
Stillingsopslag
A combined position as clinical professor in rheumatology rehabilitation (50%) and as clinician
(50%) is vacant at the Department of Regional Health Research , Faculty of Health Sciences,
University of Southern Denmark and at the Research Unit of Rheumatology, King Christian 10th
Hospital for Rheumatic Diseases, Graasten / Southern Jutland Hospital respectively. See details
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 god sommer
Dansk Reumatologisk Selskab

