Kære DRS-medlem
Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Dansk version af ”Don’t Delay, connect today”
EULAR har i 2017 lanceret en europæisk kampagne ”Don’t Delay, connect today”, som flere lande siden
sommer har anvendt som overordnet tema til at kommunikere budskaberne om tidligere udredning og
behandling nationalt. I år planlægger Dansk Reumatologisk Selskab i samarbejde med Gigtforeningen at
gennemføre en dansk kampagne.
Events med tilbud om at få ultralyd-scannet ledsmerter har tidligere været en stor succes hos
Gigtforeningen og DRS. I kampagnen planlægger vi at arrangere events med enten ultralydsscanning eller
ledundersøgelse. Events skal finde sted rundt om i landet. Lokaliteten er forhallen på sygehuse med
reumatologiske afdelinger eller venteværelset hos privatpraktiserende reumatologer. Et alternativ eller
supplement er at finde et mere offentligt sted f.eks. biblioteker eller sundhedscentre. Events med
ultralydsscanning foretaget af en reumatolog foregår i uge 41. Den internationale Gigtdag er fredag den
12. oktober, men det anbefales, at man lokalt vælger den dag i uge 41, som passer bedst i kalenderen for
at få så mange reumatologer og steder med som muligt. Vi forestiller os at eventen afgrænses til en
eftermiddag og varer ca. 2 timer. Afdelinger og privatpraktiserende vil blive kontaktet i løbet af de
kommende uger med henblik på om de ønsker at deltage. Vi håber på deltagelse fra hele landet og har i
skrivende stund allerede positive tilbagemeldinger fra:
Odense
Aalborg
Gråsten
Hillerød
Gentofte
Frederiksberg
Glostrup
Silkeborg
Aarhus
Nyt fra udvalget for NBV
NBV’en for Psoriasis arthritis (PsA) er godkendt og vedhæftet denne nyhedsmail. NBV’en vil tillige blive
lagt på DRS hjemmeside og kan tilgås, ved link, via DANBIO.
PsA og DANBIO
I forlængelse af PsA NBV’en fortsætter Anne Gitte Loft og Dzenan Masic i samarbejde med DANBIO
arbejdet med udforme en DANBIO tavle tilrettet PsA, således at tavlen bedre understøtter den daglige
klinik.
NBV og DRS hjemmeside
Dzenan Masic er blevet ny webmaster for DRS hjemmeside, og vil – i samarbejde med U-NBV gruppen –
arbejde for en mere brugervenlig NBV fane med bla inspiration fra Dansk Endokrinologisk Selskab.
Forventede NBV’er til medlemshøring
Følgende NBV’er forventes færdige i løbet af efteråret 2018:
NBV for farmakologiske præparater (læge og patient); NBV for Vaccinationer; Sklerodermi; Achilles
Tendinopati og Rotator Cuf.
NBV’er og medlemshøring
I en erkendelse af, at vi alle har en meget aktiv hverdag, arbejder udvalget for NBV på en webinarløsning
som et muligt fremtidigt supplement til et fremmøde ved høringerne. Såfremt der blandt DRS

medlemmer skulle være en person med ekspertise omkring webinar-løsninger, er vedkommende meget
velkommen til at kontakte enten Annette Schlemmer (a.schlemmer@rn.dk) eller Simon Krabbe
(simon.krabbe@regionh.dk)
Igangværende og kommende NBV’er
Følgende NBV’er er startet eller er i planlægningsfasen: Kæmpecellearteriitis og Graviditet og amning
(begge stiles mod en fremlæggelse ved årsmødet 2019); Komorbiditeter ved reumatologiske
tilstande; SLE; Ehler-Danlos; Non-inflammatoriske rygge.
NBV-udvalget: Anne Gitte Loft, Jannie Beier (DRFO), Simon Krabbe, Dzenan Masic, Line Uhrenholt (YR),
Jonathan Vela (YR), Sara Nysom (YR) og Annette Schlemmer (formand),
Hjemmeside
Der arbejdes på en opdatering af vores hjemmeside og hjemmesiden kører derfor på ”lavt blus” de
kommende måneder.
Årsmøde og generalforsamling
På årsmødet kunne man høre Bent Deleurans spændende oplæg ”Small Molecyles”. Slides fra foredraget
er vedhæftet denne mail.
Revideret referat af generalforsamlingen er ligeledes vedhæftet.
Non-medical switch – inspiration til finansiering af engangs ressourcetræk
De biosimilære er over os, og vi kan i de kommende år forvente en lind strøm af nye præparater i
forskellige formuleringer. Vi har nu evidens der viser at det i det store hele er uproblematisk. Men der er
ganske store engangsomkostninger forbundet med et sådant non-medical switch. Patienterne har krav på
grundig tryghedsskabende information, de skal måske oplæres i nyt device og vi vil gerne sikre at der
tages og opbevares materiale i Dansk Reuma Biobank.
På Rigshospitalet har direktionen fremsynet valgt at oprette en årlig pulje på 500.000,- , som afdelinger,
der foretager rationelle omlægninger af medicinforbruget, kan søge for at dække sådanne
engangsomkostninger
I forbindelse med det formodet forestående skift fra Humira® til bisimulært adalimumab, har vi i VRR
således søgt om 386.096,- til skift af vores 630 patienter i adalimumabbehandling. Vi har ikke fået
pengene endnu – men mener vi har gode chancer.
Blot til inspiration.
Henrik Røgind, Klinikchef, ph.d. Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, Videncenter for Reumatologi og
Rygsygdomme
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

