Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab

Nyt fra bestyrelsen
Forskningsudvalgets pris til fremstående forskergrupper inden for reumatologisk forskning.
Prisen vil blive uddelt første gang ved årsmødet den 30/3 - 1/4 2017 og beløber sig på 70.000 Dkk.
Som DRS-medlem har du nu mulighed for at indstille din egen forskergruppe eller en
forskergruppe, som har forhåndsgodkendt at du indstiller dem og de skal være villige at deltage til
endelig udvælgelse ved DRS-årsmøde.
Følgende kriterier skal være opfyldt:
 Der skal være tale om en forskergruppe på 4-10 personer, som bedriver aktiv forskning
inden for reumatologien.
 Gruppen skal udmærke sig på høj videnskabelige performance, samt en stærk og strategisk
holdindsats.
 Gruppen skal have publiceret >= 4 arbejder i anerkendte internationale peer reviewede
tidskrifter inden for det seneste år.
Indstillingen skal ske i form af maks 2 A4 siders motivationsbrev (minimum skrift-størrelse
12) samt en liste med gruppens publikationer de sidste 5 år. Deadline for indstilling er 1. februar
2017 og den skal sendes til forskningsudvalgets formand Lars Erik Kristensen på mail:
lars.erik.kristensen@regionh.dk . Når indstillingerne er modtaget vil forskningsudvalget udvælge
tre grupper som hver holder et oplæg ved årsmødet, hvor de præsenterer deres arbejde og deres
samarbejdsstrategier. Vinderen findes på årsmødet hvor publikum får mulighed for at stemme på
det hold, de mener skal ”vinde”. Publikums stemmer tæller 50%, forskningsudvalgets vurdering
tæller 50% - ved inhabilitet i udvalget erstattes med bestyrelsesmedlemmer.
Nyt vedr. møder og kurser
Årsmøde i DRS 30/3 2017-1/4 2017:
Programmet for årsmødet er nu færdigt. Vi håber at mange vil melde sig til – og også deltage i en
af de spændende parallelsessioner. 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. Se programmet her
DANBIO:
Den 1/2 2017 afholder DANBIO heldagskursus i Middelfart. Læs mere her
Sæt kryds i kalenderen: DANBIOs Årsrapportmøde afholdes på Hotel Park Inn, København fredag
den 10. marts 2017 fra kl. 12. Program følger.
Den 20.-21. april 2017 afholdes EULAR kursus med fokus på ” "DOPPLER MODALITIES AND
ADVANCED ULTRASOUND TECHNIQUES". Se kursusprogrammet her

NBV-udvalget
Ellen Hauge bliver formand for den arbejdsgruppe, der skal revidere den kliniske
behandlingsvejledning for reumatoid artrit, Anette Schlemmer er tovholder for gruppen. I de
kommende måneder vil vi annoncere flere nye arbejdsgrupper.
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. Læs mere og
tilmeld dig her
Ideer til medlemsmøder
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
Sundhedsstyrelsen søger 3 nye sagkyndige rådgivere indenfor intern medicin: infektionsmedicin;
intern medicin: reumatologi samt børne- og ungdomspsykiatri. Se stillingsopslagene 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

