Kære DRS-medlem

Nyhedsbrev 2. marts 2018

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab
Hjemmesiden
Det har vist sig vanskeligt med den aktuelle hjemmeside, at tilgodese de behov for hurtig og nem
adgang til informationer, vores medlemmer har. Vi har derfor besluttet at hjemmesiden skal
igennem en større opdatering, samt at vi får lavet en lukket del, som kun er for medlemmer. Her vil
man blandt andet kunne finde undervisningsvideoer (som pga. rettigheder ikke må være på den
”åbne del”), billeder fra fotokonkurrencen, undervisningsmateriale og referater fra møder og
generalforsamling.
Bestyrelsen anerkender at funktionen som webmaster er tidskrævende – men meget vigtig for
selskabets arbejde. Vi foreslår derfor at denne post (som den eneste i DRS) honoreres. Dette forslag
vil blive behandlet på næstkommende GF. Hvis man er interesseret i posten – kan man rette
henvendelse til Mette Holland-Fischer. Funktionsbeskrivelse er vedhæftet.
Dansk Reumatologisk Selskabs uddannelsesprogram i reumatologisk ultralyd
Dansk Reumatologisk selskab tilbyder et uddannelsesprogram i reumatologisk ultralyd.
Reumatologisk ultralyd adskiller sig fra ultralydsprocedurer udført på f.eks. røntgenafdelingen ved,
at de udføres af en speciallæge i reumatologi, der kan sammenholde ultralydsfundene med
anamnese, objektive fund og øvrige parakliniske fund; og give patienten et samlet svar på
ovenstående samt en behandlingsplan hvis indiceret.
Ultralydsuddannelsen blev præsenteret og drøftet ved et møde den 23/1 2018, hvor der var
indbudt repræsentanter for alle de reumatologiske afdelinger, DRFO og YR. Mødedeltagerne var
meget positive overfor det nye tiltag. Efter mødet er der lavet små-justeringer i
uddannelsesprogrammet (blandt andet længden af nogle af kurserne og mulighed for at tage delelementer af kursus 5) efter input fra mødedeltagerne. Det opdaterede uddannelsesprogram er
vedhæftet denne mail.
Det er vigtigt at slå fast at der IKKE er tale om certificering – der er tale om et uddannelsestilbud. Vi
mener at en af vores vigtige opgaver i selskabet er at tilbyde god efteruddannelse til landets
reumatologer. Som det også fremgår af dokumenterne vedr. UL uddannelsen er det ikke tænkt
sådan at det kun er DRS der skal udbyde kurser – andre kan også lave sådanne. Vi drøftede ved
mødet den 23/1 flere modeller: flere afdelinger går sammen og laver fælles kursus for deres læger,
industrien laver kurser, DRS laver kurser. Vi forestiller os at DRS skal sikre at der er kursustilbud, så
folk kan tage de forskellige niveauer – men IKKE at det er DRS der skal lave alle kurser – tværtimod
opfordrer vi til at man selv laver kurser – men selvfølgelig efter de anbefalinger der i programmet
(dvs. DRS endorser kurser, præcis ligesom EULAR gør, hvis de har et indhold der passer til UL
uddannelsen).
Bestyrelsen har nedsat et UL-udvalg. Gruppen er sammensat med repræsentanter fra alle regioner
samt praksis – og der er repræsentanter med meget UL-erfaring og repræsentanter med mindre
UL-erfaring – ligesom det er sikret at der er mange med organisatorisk erfaring også indenfor ULuddannelse generelt. Det er tænkt at UL udvalget skal være initiativtagere – men ikke at det er dem
der skal varetage al undervisning. Vi skal selvfølgelig gøre brug af de mange dygtige undervisere der
findes i hele landet.

Nyt SpA-modul i DANBIO
I forlængelse af arbejdet med SpA NBV’en har Anne Gitte Loft og Dzenan Masic (U-NBV) i
samarbejde med Niels Krogh (Zitelab) og Dorte Vendelbo (DANBIO) opdateret DANBIO’s SpA modul
således, at denne afspejler SpA NBV’en.
Patienttavlen: Det har været ønsket at Patienttavlen skulle præsentere SpA-relaterede data i en
rækkefølge, der repræsenterer det daglige kliniske arbejde: medicinsk behandling, CRP, BASDAI,
ASDAS-CRP, BASFI, BASMI, thoraxekspansion, VAS-scores og hævede/ømme led.
Bjælken er tilsvarende opdateret for hhv. MR og Rtg iht SpA NBV’en. Det skal her anføres, at
indikatoren er opfyldt, når datoen for undersøgelsen er markeret.
Stamdata: Diagnoselisten er tilpasset SpA NBV’ens diagnoseliste.
Indikatorerne: Niels Krogh arbejder fortsat på en løsning, hvor det fra patienttavlen fremgår
hvorvidt en indikator er opfyldt eller fortsat mangler indhold.
Paracetamol retard
Produkter med ændret eller forsinket frigivelse af paracetamol (depotformuleret paracetamol)
trækkes tilbage fra markedet. Årsagen til tilbagetrækningen er vanskeligheder ved behandling af
overdosering - ved normal anvendelse er depotformuleret paracetamol sikkert at anvende.
Tilbagetrækningen gælder for følgende produkter:
• Pinex Retard
• Panodiltabletter med modificeret udløsning
• Panodil Retard.
Når tilbagetrækningen har fundet sted, kan læger i særlige tilfælde søge Lægemiddelstyrelsen om
udleveringstilladelse af depotformuleret paracetamol.
Bestyrelsen ønsker tilbagemelding fra medlemmer, hvis de oplever problemer med ansøgning om
udleveringstilladelse. Da det er vores opfattelse at mange patienter har stor glæde af retard
præparaterne og alternative retard præparater (NSAID, Morfika) er forbundet med mange
bivirkninger, ønsker vi at arbejde for en så smidig ansøgningsproces som overhovedet muligt.
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.
Reumatologisk afdeling, Odense Universitets Hospital, samarbejder med SDU Robotics, Syddansk
Universitet, på projekter omkring automatiseret ultralydsscanning af gigtpatienter.
Sammen med Hanne Lindegaard, OUH, og Lene Terslev, Rigshospitalet-Glostrup, har jeg lavet et
spørgeskema, for at belyse lægers syn på emnet.
Spørgeskemaet handler om, hvordan læger der arbejder indenfor reumatologien, ser på fremtids
mulighederne for brug af robotter og automatiseret ultralydsscanning i deres kliniske arbejde.
Alle DRS medlemmer, inviteres til at svare på spørgeskemaet, ved at trykke på link.
Linket til spørgeskemaet er
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=MR1MHLWZ1P3P

På forhånd tak for hjælpen.
Søren Andreas Just

Som tidligere meddelt afholdes generalforsamling 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.
Beretninger og diverse bilag vil blive fremsendt 4 uger forud for generalforsamlingen.

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
Dansk Reumatologisk Selskab

