Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab

Kære DRS-medlem

Nyt fra bestyrelsen
Vi er nu klar med et foreløbigt program til vores 115 års jubilæums årsmøde 30/3-31/3-1/4
2017.Vi åbner tirsdag den 1/11 2016 for tilmeldingerne på vores hjemmeside til blandt andet to
hands-on UL-Workshops med et begrænset antal pladser, som besættes efter først til mølle
princippet. For DRS er en bred opbakning om årsmøde og generalforsamling af helt afgørende
betydning, hvis vi skal være aktive og handlekraftige i dansk sundhedspolitik. Vi har derfor valgt at
udvide årsmødet med en dag, for at give plads til et varieret spændende
efteruddannelsesprogram, fokus på det nationale reumatologiske forskningsmiljø/samarbejde
samt vores forstærkede NBV program. På sigt håber vi på så stor en tilslutning, at vi kan udvide
mulighederne for undervisning i parallelle spor så flere forskellige interesser og niveauer kan
tilgodeses. Vi håber I vil tage godt imod programmet og at afdelingslederne rundt i landet vil bakke
op, så alle interesserede får mulighed for at deltage.
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med inputs til emner til
medlemsmøder. Har du en god ide til et emne? Kontakt MEFU via pierre.schydlowsky@dadlnet.dk
Nyt vedr. møder og kurser
Årsmøde i DRS 30/3 2017-1/4 2017:
Læs mere og tilmeld dig her
Fælles møde om osteoporose ved reumatologiske lidelser arrangeret på initiativ af Dansk
Knoglemedicinsk Selskab i samarbejde med DRS:
Sæt kryds i kalenderen: Torsdag d. 2/2 2017 fra kl. 14 – 17, på Frederiksberg Hospital afholdes
møde omkring osteoporose ved reumatologiske lidelser. Program følger.
Mødeledere: Ole Rintek Madsen, Trine Jensen David.
Danbio:
Sæt kryds i kalenderen: Den 1/2 2017 afholder Danbio heldagskursus i Middelfart.
Dansk Medicinsk-historisk selskab:
Holder flere spændende arrangementer i løbet af efteråret. Læs mere her
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: DRSårsmøde fredag den 31/3 2017. Præmien er gratis deltagelse ved Årsmødet i 2018.
Tilmelding til posterkonkurrencen til Niels Lomborg niels@lomborg.dk senest 1/3 2017 med
angivelse af navn, kontaktoplysninger, projektets navn samt vejleder. Posteren må være op til 90
cm høj og 120 cm bred.
Ph.d.-forsvar:
Fredag den 4/11 2016 kl. 13.00 i Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital
forsvarer Overlæge Salome Kristensen sin Ph.d. med titlen: Effekten af n-3 polyumættede fedtsyrer
hos patienter med psoriasisartrit.
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

