Kære DRS-medlem

Nyhedsbrev 23. marts 2018

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i DRS fredag den 20/4 2018 kl. 16.15-18.00 på
Comwell Middelfart Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af nye medlemmer.
3. Formandens beretning.
4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede.
5. Forelæggelse af revideret regnskab.
6. Godkendelse af bestyrelsens indstilling til honorering af webmaster
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter.
9. Godkendelse af udvalg.
10. Godkendelse af udpegede til udvalg.
11. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
12. Valg af revisor/revisorsuppleant.
13. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside.
14. Fastsættelse af kontingent.
15. Fastsættelse af pris for deltagelse i årsmødet
16. DANBIO – drøftelse vedr. udarbejdelse af vedtægter
17. Status på DRS ultralydsuddannelse
18. Eventuelt.

De beretninger vi har modtaget er vedhæftet denne mail. Vi genfremsender alle beretninger samt
eventuelle nye ca. en uge før generalforsamlingen. Vedhæftet findes også en liste over udvalg.
Fra medlem til medlem
Fra medlem til medlem er en ny rubrik i nyhedsbrevet. Her kan medlemmer af DRS skrive mindre indlæg
om emner de mener, kan have andre medlemmers interesse.
Robotter vil hjælpe reumatologer med at ultralydsscanne!

Reumatologisk afdeling, Odense Universitets Hospital, samarbejder med SDU Robotics, Syddansk
Universitet, på projekter omkring automatiseret ultralydsscanning af gigtpatienter.
Søren Andreas Just, OUH, Hanne Lindegaard, OUH, og Lene Terslev, Rigshospitalet-Glostrup, har lavet et
spørgeskema, for at belyse lægers syn på emnet.
Spørgeskemaet handler om, hvordan læger der arbejder indenfor reumatologien, ser på
fremtidsmulighederne for brug af robotter og automatiseret ultralydsscanning i deres kliniske arbejde.
Udfyld spørgeskemaet, ved at trykke på linket:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MR1MHLWZ1P3P
Deadline for besvarelse er den 15/4-2018. Kæmpe tak for hjælpen.
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 og god påske
Dansk Reumatologisk Selskab

