Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Kære DRS-medlem

Samtlige faglige medlemmer af Fagudvalget (FU) for reumatologi under
Medicinrådet trækker sig kollektivt fra arbejdet i Medicinrådet.
Fagudvalget for reumatologi under Medicinrådet har set sig nødsaget til at trække sig fra arbejdet i
Medicinrådet, da reglerne for deltagelse i arbejdet i fagudvalgene er ændret med tilbagevirkende kraft.
Vi frygter for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke medlemmerne sikres adgang til
internationale faglige kongresser og adgang til at udvikle internationale, videnskabelige netværk.
Speciallægerne har i dag kun ringe adgang til efteruddannelse og faglig opdatering finansieret af deres
arbejdsgivere – regionerne. Hvis der var muligheder i dette regi, ville fagudvalgsmedlemmerne naturligvis
benytte sig heraf.
Fagudvalget har, siden overgangen fra RADS til Medicinrådet (MR) 1/1 2017, rykket for habilitetspolitik og
kommissorium for arbejdet. Alle FU-medlemmer har løbende indsendt habilitetserklæringer, og disse har i
forløbet ikke frembragt kommentarer.
Da referatet fra møde i Medicinrådet den 29/3 2017 udkommer, bemærker FU for reumatologi under MR,
at der i referatet fra mødet den 29. marts 2017 står:
”- Deltagelse i rejser og konferencer betalt af en virksomhed, som har et lægemiddel til behandling eller i
konkurrence hermed inden for det givne terapiområde kan medføre specifik inhabilitet.”
FU informerer derfor til Medicinrådet om, at størstedelen af FU medlemmerne er inviteret til EULAR
kongres medio juni 2017 af medicinalfirmaer. Invitationer som blev modtaget for ca. ¾ år siden – hvor
habilitetsreglerne var anderledes - og beder derfor om en afklarende dialog med Medicinrådet.
Den 10/5 2017 modtager FU svar fra Medicinrådet, hvori det oplyses, at FU-medlemmer betragtes som
værende inhabile, hvis kongresrejsen gennemføres.
Det er vigtigt for os at slå fast, at Medicinrådet er i sin fulde ret til at indføre skærpede habilitetsregler –
men at disse burde have været klarlagt, inden FU-medlemmerne gik ind i arbejdet.
Fagudvalgsmedlemmer har behov for at være fuldt fagligt opdaterede, og det indebærer også deltagelse i
udenlandske kongresser sammen med fagkolleger. Der eksisterer i dag ikke anden mulighed for finansiering
af sådanne efteruddannelsestilbud. Vi har foreslået at Medicinrådet eller regionerne finansierede sådanne
for FU-medlemmer, og har ønsket en dialog vedrørende dette. Det har desværre ikke været muligt.
FU ser derfor ingen anden mulighed end at trække sig kollektivt fra arbejdet i FU for reumatologi under
Medicinrådet, da mulighederne for efteruddannelse, faglig opdatering og netværksdannelse under aktuelle
konditioner er uacceptable. Vi frygter for kvaliteten af det fremtidige arbejde i fagudvalget, hvis ikke
medlemmerne sikres adgang til internationale faglige kongresser og adgang til at udvikle internationale,
videnskabelige netværk.

Vi vil gerne opfordre til, at man fra Medicinrådet side får afklaret, hvorledes man fremadrettet vil sikre, at
medlemmer af fagudvalg får mulig for efteruddannelse. Samt at der inden arbejdsprocesser startes er
fuldstændig klarhed over habilitetsregler og kommissorium. Dansk Reumatologisk Selskab indgår gerne i
drøftelser vedrørende dette.
Bestyrelsen i Dansk Reumatologisk Selskab
De faglige medlemmer af Fagudvalget i reumatologi under Medicinrådet
Husk at vi gerne hører fra jer, hvis I har emner der skal annonceres i nyhedsbrevet – det kan være Ph.dforsvar, 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

