Kommissorium for DRS udvalg for Nationale Behandlingsvejledninger (UNBV)
Baggrund
Formål for udvalget er initiere udarbejdelse og sikre opdatering af nationale
behandlingsvejledninger (NBV) for udredning og behandling af reumatologiske lidelser.
Vejledningerne skal udformes med en balance mellem evidens og klinisk funktionalitet.
Udvalgets opgaver er at initiere udarbejdelse og opdatering af NBV for udredning, behandling,
monitorering og vejledning i kliniske procedurer (KP).
Udvalget initierer desuden udarbejdelse af vejledninger vedrørende behandling med DMARDs inkl.
patientinformationsmateriale og vedligeholdelse heraf.
Udvalget refererer til DRS’ bestyrelse. Udvalget indstiller de arbejdsgrupper der udarbejder de
forskellige NBVer. Antallet af medlemmer i en arbejdsgruppe vil være afhængig af
arbejdsopgaven. Bestyrelsen godkender arbejdsgruppernes sammensætning efter indstilling fra
udvalget. Det tilstræbes at der i relevante NBV-arbejdsgrupper er en repræsentant for de
praktiserende speciallæger.
Hvordan og hvem kan udpeges:
Bestyrelsen i DRS udpeger 1 formand og 3-6 medlemmer.
Formanden er medlem af bestyrelsen (hvis formanden undtagelsesvis ikke er medlem af DRS
bestyrelse, skal mindst et andet medlem være fra DRS bestyrelsen).
Udvalget sammensættes således, at specialet er bredt repræsenteret, og der tilstræbes
repræsentation fra de 5 regioner. Et medlem udpeges af DRFO. Et medlem udpeges fra gruppen af
yngre læger. Et medlem udpeges for 2 års perioder, dog sammenhængende max 6 år i alt*.
Den udpegede forpligter sig til:
Formanden skal overvåge
 at aktuelle vejledninger løbende ajourføres
 at nye vejledninger foreslået af DRS bestyrelsen eller af DRS medlemmer udarbejdes ved
indstilling af relevante bidragsydere (kan være medlemmer fra udvalget og andre DRS
medlemmer)
Menige medlemmer
 at bidrage til udarbejdelse af NBVer –eventuelt som formand for relevante arbejdsgrupper
Nationale behandlingsvejledninger
Udvalget udarbejder retningslinjer for hvilke krav der skal stilles til NBV, hvad angår udredning,
behandling, kontrol, udarbejdelse af clinical flow charts, kliniske databaser og implementering.
UNBV udarbejder retningslinier for indholdet af vejledninger for KP mht. indhold, formen og
præsentation.
UNBV skal vurdere mulighederne for udarbejdelse af skemaer til brug for udarbejdelse af NBV ved
reumatologiske lidelser.
Implementering
Når et udkast er udarbejdet fremlægges det på DRS hjemmeside og rundsendes til høring blandt
selskabets medlemmer. Der fastsættes en høringsfrist på op til 3 måneder og minimum 2
måneder. Der udpeges en kontaktperson i skrivegruppen, der har til opgave at modtager skriftlige

høringssvar og i fornødent omfang sikre indarbejdelse/ændring af udkast til NBV en. Derefter skal
den fremlægges på et medlemsmøde. Hvis den forudgående høring har givet anledning til ændring
, skal det reviderede udkast lægges på hjemmesiden senest én uge før medlemsmødet.. Kun
indsigelser/kommentarer der er underbygget af skriftlige svar i høringsperioden kan forventes at
få opsættende virkning.
Relevante patientforeninger skal høres, når der er udarbejdet udkast til NBV og gruppen skønner
det relevant.
Efter fremlæggelse og drøftelse på medlemsmødet indstiller udvalget til bestyrelsen at godkende
NBVen. Godkendelse eller forkastelse skal foretages indenfor seks måneder efter medlemsmødet.
De godkendte NBVer offentliggøres på hjemmesiden.

Ejerskab
DRS har ejerskab til NBV og kan ved behov overtage udarbejdelsen af NBV. Forfattere til NBV
angives alfabetisk med angivelse af årstal for udarbejdelsen og opdateringer. Selvdeklarering og
habilitet for alle medlemmer af arbejdsgrupperne klares ved at der laves et link til listen over
læger der samarbejder med industrien.

Opfølgning og revision
De forskellige arbejdsgrupper fortsætter efter aflevering af retningslinjen og at formanden for
gruppen er ansvarlig for årligt at gennemlæse NBVen mhp om der er behov for
opdatering/ændringer. Mindre ændringer kan – efter høring i arbejdsgruppen – tilføjes og herefter
godkendes af bestyrelsen. Alle retningslinjer skal revideres hvert 4. år – men det kan gøres med
hyppigere intervaller, såfremt formanden og arbejdsgruppen finder det nødvendigt – eller
bestyrelsen opfordrer til det.
Økonomi
Der er mulighed for refusion af udgifter til rejse og forplejning i forbindelse med udarbejdelse af
NBVer.

*Dansk Reumatologisk Selskabs vedtægter §5
Stk.7: Bestyrelsen nedsætter udvalg og udpeger medlemmer til udvalg for 2 års perioder. Udvalgsmedlemmerne kan
sidde i en sammenhængende periode på maksimalt 6 år, dog kan der i særlige tilfælde afviges herfra.
Bestyrelsen kan nedlægge udvalg, hvis der ikke længere findes behov for udvalgets funktion.
Oprettelse og nedlæggelse af udvalg skal forelægges på førstkommende ordinære eller ekstraordinære
generalforsamling ved at bestyrelsen i forbindelse med indkaldelse af generalforsamlingen udsender en komplet liste
med udvalg og de udpegede.
Stk.8: Medlemmer, tilforordnede og suppleanter til nævn og udvalg i henhold til gældende lovgivning og retningslinier
udstedt af Sundhedsstyrelsen vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ved forfald eller nyvalg udpege et andet medlem eller suppleant midlertidigt.

