Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Kære DRS-medlem

Bestyrelsen vil gerne takke for den store opbakning omkring vores udvidede årsmøde 2017. Vi vil
fortsat fokusere på at gøre årsmødet til en begivenhed som samler alle danske reumatologer. For at
få plads til alle, har vi flyttet mødet til et større hotel. Årsmødet afholdes derfor 19.-21. april 2018
på Hotel Comwell, Middelfart.
Vi vil også til næste år arbejde med parallel-sessioner om torsdagen, plads til at præsentere danske
forskningsresultater (herunder 2 postersessions), og høring af centrale NBV’ere.
Foreløbigt program og tilmelding udkommer i september måned. Endvidere vil vi fokusere på at
holde egenbetalingen meget lav for medlemmer og som tidligere særlig lav for yngre reumatologer.
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
NBVer
NBVerne har fået en ny placering på hjemmesiden og en opsætning som gerne skulle gøre det
lettere at finde relevante oplysninger hurtigt. Se mere her
Policy-papers
Bestyrelsen har udarbejdet policy-papers vedrørende ”Honorer for arbejde i DRS-regi”, ”DRS policy
EULAR-midler”. Læs mere her
Den gyldne Pelotte 2017
Den Gyldne Pelotte er Yngre Reumatologers uddannelsespris. Den gives efter indstilling fra de
uddannelsessøgende på de reumatologiske uddannelsessteder i Danmark
Prisen blev i år tildelt Reumatologisk afdeling, Aalborg Universitets Hospital begrundet i følgende:
Undervisning 2 gange om ugen – ud fra devisen alle underviser alle. Afdelingen har fået indført er
en kultur hvor undervisning og supervision er en naturlig del af hverdagen. Herunder tiltag hvor der
kan bookes tid til superviseret konsultation med patient hos en speciallæge og parallelle
ambulatorier.
Kasper Søltoft, Formand for YR
Specialeplansudvalg

Bestyrelsen har besluttet at der nedsættes et specialeplansudvalg. Udvalget skal frem til næste
specialeplan identificere og facilitere hvilke områder i specialeplanen, der skal opgraderes og
hvilke nye områder der evt skal tilføjes. Visionen er at arbejde for flere højt specialiserede
funktioner i reumatologien for der igennem at sikre fokus og midler til udvikling, forskning og
rekruttering til området.

Konferencer og møder
Invitation til konference om sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet den 8/6 2017 – læs
mere her
Den 17. til 20. maj holder det internationale selskab for apherese (plasmaferese, ISFA) kongres i
København læs mere her
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

