Torsdag den 6. juni 2019 inviterer Dansk Gigthospital til:

Dansk Gigthospital

Temadag om fremtidens behandling og
rehabilitering af reumatologiske sygdomme

Engelshøjgade 9A
6400 Sønderborg
forskningsevent@
gigtforeningen.dk
Tlf. 73 65 40 00

SÆT KRYDS I KALENDEREN!
Gigtforeningen fejrer specialhospitalet i reumatologi, Dansk Gigthospital, ved et stort
arrangement på det nye Hotel Alsik i Sønderborg.
I fantastiske rammer med udsigt til det
nye Gigthospital og til det smukke Alssund
afholder vi en temadag, hvor reumatologisk
forskning sættes i fokus. Det bliver en dag,
hvor vi både ser tilbage og skuer ud mod nye
horisonter. Hvor langt er vi kommet, og hvor
bevæger vi os hen? Hvilke udfordringer står
vi overfor?

Hotel Alsik

Vi har inviteret en række nationale og internationale eksperter og forskere til at
hjælpe os.

Foredragsholderne er blandt andre:
Direktør for Gigtforeningen, Mette Bryde Lind, formand for Sundhedsudvalget i
Region Syd, Poul Erik Svendsen, professor Hans Lund, Norge, professor Sophie
Staniszewska, England, professor Tore Kvien, Norge, professor Walter Maksymowych,
Canada, forskningsleder, lektor Thomas Maribo, Aarhus, professor Mogens Hørder,
Odense, professor Lars Arendt-Nielsen, Aalborg, professor Merete Lund Hetland,
København, professor Mikkel Østergaard, København, samt lokale forskere.

Dagen vil blive bygget op omkring fire temaer
•
•
•
•

Rehabilitering – et samarbejde med patienten på tværs af fag og sektorer.
Brugerinddragelse i forskning – til glæde for hvem?
Målrettet medicinsk behandling – har vi det rette kompas og de rigtige mål?
Billedforskning – innovative metoder til bedre behandling.

Dansk Gigthospital
I forbindelse med flytningen til
Sønderborg i foråret 2019, ændrer
Kong Christian X’s Gigthospital
navn til Dansk Gigthospital.
Dansk Gigthospital er et foreningsdrevet, non-profit sygehus ejet af
Gigtforeningen.
Hospitalet hører under frit
sygehusvalg og varetager den
reumatologiske funktion for
Sygehus Sønderjylland i Region
Syddanmark. Hospitalet er tildelt
regionsfunktion i udredning,
medicinsk behandling og rehabilitering af inflammatoriske led- og
bindevævssygdomme.
Dansk Gigthospital kan fra 2019
kalde sig en del af Syddansk
Universitetshospital.

Dansk Gigthospital

Vi har søgt at sammensætte et program, der henvender sig både til patienter, sundhedsprofessionelle, beslutningstagere og forskere. Dagen vil også byde på kulturelle
indslag, og der vil være mulighed for at se det nye Dansk Gigthospital. Arrangementet
er ikke sponsoreret af medicinalindustrien, og deltagelse er gratis.
I første omgang sendes denne invitation til 200 særligt udvalgte gæster. Af
hensyn til planlægningen anmoder vi om tilkendegivelse af, om du er interesseret i at
deltage i denne festligholdelse af Dansk Gigthospital med fokus på reumatologisk forskning. Det kan du gøre via
en mail til forskningsevent@gigtforeningen.dk senest den 15. februar 2019. Vi forventer at udsende det endelige
program med mulighed for endelig tilmelding i marts måned.
Med venlig hilsen

Mette Bryde
Direktør
Gigtforeningen

Thue Hvorslev
Hospitalschef
Dansk Gigthospital

Kim Hørslev-Petersen
Forskningsleder
Dansk Gigthospital

Arrangementet er godkendt som kursus af såvel Fonden for Almen Praksis (Id nr.: 1672960)
og Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis (Id nr.: 1677996).
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