Referat af generalforsamling i Dansk Reumatologisk Selskab
Den 31. marts 2017. Hotel Svendborg. Svendborg
Ved Tove Lorenzen.
Godkendt af bestyrelsen

1. Valg af dirigent
Ulrich Fredberg blev valgt med applaus og erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet

2. Godkendelse af nye medlemmer
Der er siden generalforsamlingen i 2016 optaget 14 nye medlemmer (alle læger), som blev godkendt af
generalforsamlingen

3. Formandens beretning
Der henvises til den skriftlige beretning i DRS elektronisk nyhedsbrev 2. marts 2017
Formanden Mette Holland-Fischer supplerede den skriftlige beretning med først og fremmest på vegne af
bestyrelsen at takke for medlemmernes store velvillighed og den brede opbakning omkring de mange
iværksatte aktiviteter og tiltag.
Mette Holland-Fisher ønskede på Generelforsamlingen en drøftelse af et par punkter:
1)
Hvad er medlemmernes holdning til overvejelser om at opsige abonnementet på Scandinavian Journal of
Rheumatology, som kostede 102.000 kr i 2016. Dette begrundet i dels, at Danmark fra 2016 ikke længere er
sikret 100.000 kr årligt fra Scandinavian Research Foundation til forsknings legater men også set i lyset af,
at adskillige medlemmer aldrig eller kun sporadisk får fremsendt tidsskriftet.
Førte til en dialog, hvor blev rejst spørgsmål, hvorvidt en opsigelse af abonnementet kan få betydning for
det langvarige skandinaviske samarbejde og afholdelse af den skandinaviske reumatologi kongres i
Danmark. Konklusionen blev, at konsekvenserne af en eventuel opsigelse af abonnementet på
Scandinavian Journals of Rheumatology skal nærmere undersøges. Desuden opbakning til et forslag om at
bestyrelsen meddeler Scandinavian Society of Rheumatology, at vi fortsat gerne støtter selskabet men ikke
længere ønsker at abonnere på tidsskriftet, og således foreslår reduceret gebyr.

2)
Medlemmernes holdning til reklamer på hjemmesiden og i nyhedsbreve.
Medlemsbladet Dansk Reumatologi havde indtil dets ophør i 2016 firma reklame indtægter på ca 150.000
kr årligt.
Der var generelt forbehold mod reklamer på hjemmesiden.
Bestyrelsen fik mandat til at gå videre med at undersøge muligheder for reklamer i det månedlige
elektroniske nyhedsbrev, forudsat som hidtil i en passende diskret form.
Formandsberetningen blev efterfølgende godkendt af general forsamlingen

4a. Beretning fra nationale udvalg, nævn og tilforordnede
Der henvises til de skriftlige beretninger i DRS elektronisk nyhedsbrev 2. marts 2017.
Forskningsudvalget:
Lars Erik Kristensen, formand for udvalget, ønskede kommentarer til selskabets nyoprettede forskningspris
med uddeling til en forskergruppe efter en oplægs konkurrence. Der var positiv respons med anerkendelse
af fremragende indlæg af høj videnskabelig kvalitet. Der var opbakning til at fortsætte samt videreudvikle
såvel øvrige videnskabelige orale sessioner på årsmødet som poster præsentationer.
Udvalg for Nationale Behandlingsvejledninger
Kommentar fra generalforsamlingen: Henrik Røgind, Klinikchef, Rigshospitalet ønskede sikring af, at
klinikchefer og ledende overlæger bliver informeret om, hvilke læger i deres afdelinger, der udpeges til
arbejdsgrupperne bag behandlings vejledningerne samt skal give tilsagn.
DRG udvalget
Mette Yde Matthiesen, formand for udvalget, gjorde opmærksom på, at beretningen ved en fejl ikke var
indeholdt i DRS elektronisk nyhedsbrev 2. marts 2017. Kan ses på hjemmesiden.
Der sker i disse år mange ændringer på DRG området, hvorfor Mette Yde Matthiesen kraftigt opfordrer
medlemmerne på alle afdelinger i alle regioner at være på vagt og holde sig os løbende opdateret med
udviklingen – særligt da DRG afregning internt i den enkelte region håndteres temmeligt individuelt.
Inspektorer:
Inspektor Gina Kollerup gjorde opmærksom på 2 vakante junior inspektor stillinger, som hurtigst muligt bør
besættes. Det er traditionen, at Yngre Reumatologer udpeger kandidater til indstilling via Dansk
Reumatologisk Selskab, som vil bede Yngre Reumatologer om at stille med kandidater.
Vedrørende ny udgave af Lærebogen, oplyses på forespørgsel, at manuskriptet indsendes til forlaget 1. maj

4b. Beretning fra internationale udvalg, nævn og tilforordnede

Scandinavian Society for Rheumatology
Mette Holland-Fischer informerer om, at man har vedtaget, at fremadrettet skal 15 % af overskuddet fra de
Scandinaviske Reumatologi kongresser gå til Scandinavian Society for Rheumatology og resten til det
reumatologiske selskab i det land, kongressen afholdes
EULAR Standing Committees – Investigative Rheumatology
Bent Deleuran beretter, at der afholdes et årligt mød. På mødet i 2016 på var drøftelser omkring dels
begrænsninger på antallet af artikler i afsnittet "Basic and translational research" i tidsskiftet Annals of the
Rheumatic Diseases, dels vedrørende kvaliteten af bio banker
UEMS Union Européen des Medicins Spécialistes – Rheumatology
Tine Lottenburger berettede fra møde i december 2016, at man arbejder på at udarbejde implementere et
fælles europæisk niveau for uddannelseskrav og logbøger. Samtlige lande vil melde akkrediterings krav ind.
Mette Holland-Fischer kommenterede, at hun sammen med andre fra EULAR Standing Committees –
Education and Training og EMEUNET, har siddet i en arbejdsgruppe, hvor indsamlet curriculum for alle
lande og lavet stor spørgeskema undersøgelse til alle læger under reumatologisk speciallæge uddannelser.
Der stilles spørgsmål til, hvorfor uafhængigt i flere internationale fora arbejdes med tilsvarende emne.5.

5. Forelæggelse af revideret regnskab og budget for 2017
Kasserer Jens Møller Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab for 2016, hvor der er et positivt
resultat på 130.456 kr. Heri dog regnet tilskud fra Eular fonden (overskud fra Eular kongressen i København
2009) til hhv forårs og efterårs møderne samt Lærebogs Workshop på ialt 236.432 kr. , dvs underskud på
106.000 kr.
Der har været mange udgifter på især arbejdsgrupperne for udarbejdelse af Nationale Behandlings
Vejledninger.
Det reviderede regnskab blev godkendt af generalforsamlingen
Dernæst blev budget for 2017 fremlagt. Der budgetteres med et underskud på 235.000, primært pga.
yderligere stigende udgifter i forbindelse med udarbejdelse af Nationale Behandlings Vejledninger, hvor
aktiviteten er stor og inkluderer internatmøder.
Desuden forventes fremadrettet større udgifter til årsmøder, bla. pa øget indhold og væsentlige flere
deltagere samt fortsat prioritering af reduceret pris for Yngre Læger.
Der er også et e-leanings undervisnings program på vej
Endelig vil bestyrelsen fortsat prioritere uddannelse og forskning formidling højt og anvende midler fra
Eular fonden hertil. Dette er der bred opbakning til fra deltagerne i general forsamlingen.
Med baggrund i ovenstående budgetteres med i 2017 at trække 300.000 kr fra Eular fonden.

Budgettet for 2017 blev godkendt af generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelse
De af bestyrelsen foreslåede kandidater blev valgt/genvalgt af generalforsamlingen og bestyrelsen
konstituerede sig som følger:
Mette Holland-Fischer (formand)
Oliver Hendricks (Næstformand)
Pierre Schydlowsky
Annette Schlemmer
Niels Lomborg
Lars-Erik Kristensen
Jens Møller Rasmussen (kasserer)

7. Valg af suppleanter
Tove Lorenzen (Faglig sekretær)
Mette Yde Matthiesen
Kasper Søltoft (YR repræsentant)

8 + 9. Godkendelse af udvalg
Nedennævnte udpegede til udvalg blev godkendt af generalforsamlingen
Møde og Efteruddannelsesudvalget (MEFU)
Pierre Schydlowsky (formand)
Mette Yde Matthiesen
Jens Løkkegaard Olesen
Niels Lomborg
Helle Laustrup
Pierre Schydlowsky

Jane Kallesøe (YR repræsentant)

Udvalg for Speciallægeuddannelsen (USU)
Niels Lomborg (Formand)
Annette Schlemmer
Gina Kollerup
Hans Christian Horn
Jesper Blegvad
Jane Kallesøe (YR Repræsentant)
Mogens Pfeiffer Jensen (PKL, Region Nord)
Observatør post
Tommy Øhlenschlæger (PKL, Region Øst)
Observatør post
Troels Kodal (PUF, region Syd)
Observatør post
Birte Juul (Delkursusleder)
Observatør post
Berit Broholm (DRFO)

Forskningsudvalget (FU)
Lars Erik Kristensen (Formand)
Mikkel Faurschou
Grete Andersen
Kim Hørslev Petersen
Ellen Hauge
Hanne Lindegaard
Lene Dreyer
Tue Wenzel Kragstrup (YR)

Udvalg for Nationale Behandlings Vejledninger (NBV)
Annette Schlemmer (formand)
Anne Gitte Loft
Marcin Kowalski
Jens Kristian Pedersen
Simon Krabbe (YR repræsentant)
Line Uhrenholt (YR repræsentant)
DRFO medlem (vakant). Se pkt "Eventuelt"

Danbio styregruppe
Mette Holland-Fischer
Mette Yde Matthiesen
Randi Pelck
Jens Kristian Pedersen
Gina Kollerup
Dzenan Masic
Michael Sejer Hansen (DRFO)

Dansk Rygdatabase
Gilles Fournier

DRG udvalg
Mette Yde Matthiesen (formand)
Jesper Nørregaard
Helle Laustrup
Anne Gitte Loft

10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
Nationale poster
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Mette Holland-Fischer
Lars Juul
Annette Schlemmer
Jens Møller Rasmussen fra
Dansk Selskab for Intern Medicin
Kasper Søltoft
Ulrich Fredberg (suppleant)
Uddannelsesudvalg, DSIM

Mette Holland-Fischer
Mette Yde Dam
Inspektorer
Gina Kollerup Udd. Region Øst
John Bonde Knudsen Udd. Region Syd
Annette Schlemmer Udd. Region Nord
Barbara Unger, Udd. Region Nord
Dorte Vendelbo, Udd. Region Øst
Tine Lottenburger, Udd. Region Syd

Internationale tillidsposter
Redaktionskomité – Scandinavian Journal of Rheumatology
Mikkel Østergaard
Bent Deleuran (suppleant)
Scandinavian Society for Rheumatology
Mette Holland-Fischer
Lars Erik Kristensen
EULAR Standing Committees – General Assembly (formand pr. automatik)
Mette Holland-Fischer
EULAR Standing Committees – Education and Training
Mette Holland-Fischer
EULAR Standing Committees – Epidemiology and Health Services Research
Mette Holland-Fischer
EULAR Standing Committees – Clinical Affairs
Merete Lund Hetland
EULAR Standing Committees – Investigative Rheumatology
Bent Deleuran

EULAR Standing Committees – Paediatric Rheumatology
Anne Estmann
EULAR Standing Committees – Musculoskeletal Imaging
Mikkel Østegaard
Mads Ammitzbøl
UEMS Union Européen des Medicins Spécialistes – Rheumatology
Tine Lottenburger
UEMS Union Européen des Medicins Spécialistes – Physical Medicine and Rehabilitation
Birgitte Hansen
Trine Laurberg,
ESPRM European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
Birgitte Hansen
Trine Laurberg

11. Valg af revisor/revisorsuppleant
Helle Laustrup
Ulrich Fredberg (suppleant)

12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside
Redaktør af Nyhedsbrev:
Mette Holland-Fischer
Webmaster:
René Østgård

13. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen vedtog et uændret kontingent på 700 kr. årligt

14. Eventuelt
Torben Grube Christensen, formand DRFO og Berit Schiøttz-Christensen, Professor Rygcenter
Syddanmark havde anmodet om ordet.

Torben Grube:
1)
DRFO er tilbudt en plads i Udvalg for Nationale Behandlings Vejledninger. DRFO havde bestemt
interesse i at være repræsenteret. Ingen af medlemmerne ønskede dog for nuværende at stille op,
primært pga ingen mulighed for at opnå økonomisk refusion for tabt arbejdsfortjeneste ifm udvalgs
arbejdet
2)
DRFO er via Sundhedsfagligt Råd blevet bekendt med at man i Region Hovedstaden har udarbejdet
standard afvisnings breve til henvisninger med forskellige non-inflammatoriske reumatologiske
tilstande.
Henrik Røgind, Klinikchef Rigshospitalet bekræfter, at sådanne breve er udarbejdet og pointerer, at de
udelukkende er beregnet på henvisninger fra almen praksis og ikke fra speciallæge praksis.
Dette opfattes dog af DRFO s medlemmer som et forsøg på at skubbe disse patientkategorier videre til
privat praktiserende reumatologer, hvor økonomigrænserne imidlertid er nået eller overskredet.
Derfor rejstes et ønske om i fællesskab at udarbejde retningslinjer for hvilke patienter der skal ses i hhv.
sygehus ambulatorier og speciallæge praksis og med hvilken fordeling.
Desuden blev fra DRFO udtrykt bekymring for speciallæge uddannelsen af reumatologer i noninflammatoriske reumatologiske tilstande.
Hertil kommenterer uddannelses ansvarlig overlæge Gina Kollerup, at alle hoveduddannelsesforløb i
region Hovedstaden fremadrettet vil indeholde 6 mdr i speciallægepraksis
3)
DRFO ønsker fortsat at arrangere 2 årlige internatmøder og har besluttet at erstatte efterårsmødet
med et nyt årligt Highlight møde til erstatning for DRFO efterårs møde, hvor alle reumatologer er
velkomne. Deltager prisen bliver 3.500 kr. Man håber på initiativet bliver taget godt imod og kan
annonceres i DRS nyhedsbrev.
Hertil bemærkede Mette Yde Matthiesen, at bestyrelsen nyligt har været i dialog med DRFO mhp at
forsøge med ét årligt forlænget møde af 3 dages varighed med et bredt øget fagligt og videnskabeligt
indhold, herunder parallelsessioner.
Berit Schiøttz-Christensen
Informerer om, at Sundhedsstyrelsen (SST) også er et forum for udarbejdelse af kliniske Retningslinjer
(KRL) og at der er afsat en pulje på 30 millioner kroner hertil. Efterspørger reumatologisk
repræsentant(er) til arbejdsgruppe for udarbejdelse af KRL om kroniske rygsmerter set i tvær
sektionelt/tværfagligt perspektiv. Interesserede kan henvende sig til Berit.

Jens Møller Rasmussen kommenterer, at SST s KRL´er ikke kan erstatte selskabets Nationale
Behandlingsvejledninger, hvilket der er enighed om.

