Kære DRS-medlem

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Fagudvalgets beslutning om at trække sig og den efterfølgende udmelding fra bestyrelsen og
fagudvalget har skabt livlig debat – og det er vores håb at debatten måske kan skabe grobund for
bedre efteruddannelsesmuligheder.
Vi er netop blevet bedt om at indstille en ny formand til fagudvalget og forventer også at skulle
udpege yderligere medlemmer til at repræsentere Dansk Reumatologisk Selskab i fagudvalget.
Bestyrelsen indstiller alene på baggrund af FAGLIGE kvalifikationer. Vi er bekymrede for, at de
skærpede krav vil gøre det vanskeligt at finde egnede kandidater, der er villige til at påtage sig
opgaven under de aktuelle konditioner. Vi holder jer opdateret om processen i kommende
nyhedsbreve.
EULAR 2017
YR har taget dette fantastiske initiativ:
Hvis du skal deltage i EULAR i Madrid kan du nu opskrive dig på en elektronisk opslagstavle via
nedenstående link.
https://padlet.com/kragstrup/hg85ruh1vqff
Ideen med opslagstavlen er 1) at se hvem der ellers deltager, 2) at se hvem der skal præsentere
forskningsdata, 3) at se om der bliver mulighed for en fyraftensøl, 4) at komme med egne ideer til
andre aktiviteter/opslag...
Den elektroniske opslagstavle fungerer ved at alle kan skrive alt og alle kan læse alt. Opslag foregår
anonymt så sæt afsender på ved behov.
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
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 1000kr
Ved tilmelding efter 1. marts 2018 tillægges 1000 kr. til prisen

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

