Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 25. august i Domus Medica
Deltagere:
Tove Lorenzen (TL), Mette Holland-Fischer (MHF), Mette Yde Matthisen (MYM),
Pierre Schydlowsky (PS), Oliver Hendricks (OH) Annette Schlemmer (AS), Niels
Lomborg (NL), Kasper Søltoft Larsen (KSL), og Linda Edslev (LE) fra
Fællessekretariatet.
Referent:
Linda Edslev
Afbud

Jens Møller Rasmussen
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referatet fra mødet den 29. marts og mødet den 16. juni
2017
2. Årsmødet:
Program, posterkonkurrence for H-læger, posterkonkurrence for andre,
forskningspris og uddannelsespris
3. Forberedelse til mødet med Gigtforeningen.
4. Forberedelse til mødet med Danbios styregruppe
5. Eular-kampagnen “Dont delay – connect today”
6. UL-certificering
7. Uddannelse af reumatologiske sygeplejersker
8. Nyt fra formanden:
Fagudvalget – Medicinerrådet
Eular-poster
Fagudvalget – status
Nyhedsbrev
Marie og August Krogh-prisen
Kristian Lund – medlemskab
Udkast til vejledning til bekendtgørelser om kliniske kvalitetsdatabaser
9. Dokument vedr. biosimilære skrift
10.NBV – status
12.Nye undervisningsvideoer
13. Nyt fra YR

14. Orientering fra Oliver vedrørende Lægemiddelstyrelsen og indberetning
af bivirkninger/manglende effekt ved biosimilære skift
15. Eventuelt.
Ad. 1 – Godkendelse af referaterne fra møderne den 29. marts og 16.
juni 2017 samt dagsordenen for mødet.
Dagsordenen og referaterne blev godkendt uden ændringer.
Ad. 2 – Årsmødet den 19. – 21. april 2017: program,
posterkonkurrence for H-læger, posterkonkurrence for andre,
forsknings- og uddannelsespris
(PS) gennemgik programmet og nævnte de punkter/områder, som mangler at
falde på plads. I lighed med programmet for sidste års årsmøde, er torsdag
eftermiddag programsat med parallel-sessioner med MR-kursus og skulderkursus – med fokus på både klinisk undersøgelse og ultralyd. (MYM)
gennemgik detaljerne i budgettet både i forhold til deltagergebyrerne og i
forhold til de eventuelle sponsorerede indlæg/sponsorater. (MYM) nævnte, at
et enkelt firma havde udvist interesse for at holde et symposium. Der fremkom
en kort dialog og bestyrelsen besluttede, at der maximalt kan være 3
sponserede indlæg. Det forventes, at mødet snarest åbnes for tilmeldinger.
Posterkonkurrencen for H-lægerne er fastlagt til afholdelse om torsdagen og
posterkonkurrencen for andre afholdes om fredagen. Kriterierne for deltagelse
fastsættes af forskningsudvalget – præmien kunne eventuelt være deltagelse i
den Skandinaviske kongres.
Igen i år, vil der være indlæg fra 3 forskellige forskningshold, som skal dyste
om forskningsprisen på 70.000 kr.
MHF beder forskningsudvalget om at udarbejde et opslag, så forskningsprisen
kan blive annonceret i det næste nyhedsbrev. (MHF) vil også bede
forskningsudvalget om at komme med et oplæg med hensyn til uddelingen af
forskningslegatet på de 100.000 NOK kr. til næste bestyrelsesmøde.
Ad. 3 - Forberedelse til mødet med Gigtforeningen:
Følgende punkter vil blive behandlet på mødet med Gigtforeningen:
Gigtforeningen er inviteret fra kl. 14.00 – 15.00:
1. Medicinrådet – status
2. EULAR-kampagnen” Dont delay - connect today"
3. NBV - status og diskussion af erfaringer fra processen omkring den første
NBV

4.
5.
6.
7.
8.

UL-certificering
Status for GF forslag til satspuljeprojekt om fibromyalgi og rehabilitering
Bedre oplysning om prednison og risikoen for grøn stær
GF initiativer i forhold til funktionelle lidelser
Eventuelt

Kort referat fra mødet følger senere i referatet.
Ad. 4 – Forberedelse af mødet med Danbio’s styregruppe:
Følgende punkter vil blive behandlet på mødet med Danbio’s styregruppe.
Styregruppen er inviteret fra kl. 15.00 – 16.00:
1. Pædiatrisk reumatologisk database
2. Indikatorer
3. Årsrapport – ønske om tabel 1 i årsrapporten.
Kort referat fra mødet følger senere i referatet.
Ad. 5 - Eular-kampagnen ”Dont delay – connect today”:
I anledning af den europæiske reumatologisammenslutning EULAR’s 70 års
jubilæum lancerer organisationen en kampagne for tidligere diagnose af gigtog muskoskeletale sygdomme. Formålet med kampagnen er at øge
opmærksomheden omkring vigtigheden af en tidlig diagnose, for på den måde
at forhindre yderligere skader hos personer med gigt- og muskoskeletale
sygdomme. DRS vil meget gerne støtte kampagnen og kampagnen er også til
drøftelse på mødet med Gigtforeningen. DRS vil meget gerne sætte specialet
på landkortet både i forhold til kapacitet, økonomi, promovering og ikke mindst
i forhold til patienterne.
Ad. 6 - UL-certificering:
(MYM) informerede om de forskellige undervisningsniveauer. Det er foreslået,
at DRS vil arrangere årlige kurser på niveau 1 ,2 og 3. Det er hensigten, at
undervisningsniveauerne udbydes efter behov, når der kan samles et hold på 8
kursister. Det er endvidere hensigten, at der skal arrangeres lokale-/regionale
kurser. Kursusudvalget skal bestå af 6 repræsentanter, der mødes 3 – 4
gange årligt. Det vil være kursusudvalgets opgave at godkende og planlægge
kurserne. (MYM) forventer, at omkostningerne til kursusmaterialet i
opbygningsfasen vil andrage 50.000 kr. Efterfølgende var der en lang dialog
om de forskellige kompetenceniveauer, uddannelsesperioder og
overgangsordningen, da den samlet certificering først kan ske senere.

Speciallæger har fortrinsret til kurserne. Det blev præciseret, at man skal
være opmærksom på ordvalget i forhold til klagesager. Der er tale om en
uddannelse i ultralyd med forskellige niveauer. Udvalget holder snarest et nyt
møde.
Ad. 7 – Uddannelse af reumatologiske sygeplejersker
Som (AS) tidligere har informeret om, er der flere og flere opgaver, som
lægerne tidligere har varetaget, der overdrages til sygeplejerskerne. Det er
dermed meget nødvendigt, at man fra DRS’ side har fokus på uddannelsen af
de reumatologiske sygeplejersker og at man på sigt inddrager
sygeplejerskerne i forhold til de mindre behandlingsvejledninger.
Ad. 8 – Nyt fra formanden:
Fagudvalget – medicinerrådet:
Torkell Ellingsen er indstillet som DRS’ repræsentant i Fagudvalget vedrørende
gigtsygdomme og det kan blive et problem, hvis godkendelsen ikke kommer i
orden, da det kan være meget vanskeligt at finde en ny repræsentant med
Danbio-kvalifikationer.
Eular-poster:
EULAR Standing Committees, Investigative Rheumatology. Da Bent Deleuran
falder for tidsfristen skal der findes en ny kandidat. Mette Holland-Fischer vil
gerne overdrage posten som DRS’ repræsentant - i EULAR Standing
Committees – Education and Training- til Niels Lomborg.
Fagudvalget – status:
Skriftlig redegørelse var fremsendt samme med indkaldelsen til
bestyrelsesmødet. (MHF) refererede kort sagen.
Marie og August Krogh-prisen:
LVS har indkaldt kandidater til Marie og August Krogh-prisen. Marie og August
Krogh Prisen uddeles en gang årligt af Novo Nordisk Fonden på LVS’ årsmøde næste gang er fredag den 26. januar 2018. Indstillingen skal være LVS i
hænde seneste den 16. oktober 2017.
Ansøgning om medlemskab fra ikke-lægefaglig person:
Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme anmodningen.
Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale
kliniske kvalitetsdatabaser og bekendtgørelsen om indberetning til godkendte

kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen:
Det blev besluttet, at høringsmaterialet sendes til forskningsudvalget, så
udvalget kan vurdere det omfattende materiale.
Ad. 9 – Dokument vedrørende biosimilære skift:
Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et policy-paper
omhandlende anbefalinger ved biosimilært skift og hyppighed af skift.
Dokumentet blev gennemgået og tidslængden blev diskuteret. Arbejdsgruppen
har vurderet, at ” patienter, der er velbehandlede, kan der kun skiftes til et
andet biosimilært præparat på et interval - på ikke mindre end et år, da der
ikke foreligger evidens på området”. Udvalget ud fra en pragmatisk
betragtning – valgt at sætte tidsrummet til 1 år. (OH) forklarede endvidere, at
i forhold til bivirkninger, skal patienten have mulighed for at gå tilbage til den
tidligere medicin. Dokumentet blev herefter godkendt af bestyrelsen.
Dokumentet vil blive udsendt sammen med nyhedsbrevet den 1. september
2017.
Ad. 10 – NBV Status:
Statusoversigt var fremsendt som bilag til mødet. (AS) håber, at NBV’en
Reumatoid Artritis kan afsluttes efter 3. møde i arbejdsgruppen. (AS) nævnte
endvidere, at det bør være afdelingerne og dermed de ledende overlæger, som
skal finde midler til at arbejdet med NBV’erne. (AS) nævnte, at afdelingerne
bør betale for forplejning og lignende i forhold til de små møder, hvorimod DRS
kunne betale omkostningerne i forhold til de store møder.
Ad. 11 – Nye undervisningsvideoer:
(NB) undersøger, hvordan videoerne kan lanceres, hvis videoerne ikke kan
være offentlige tilgængelige på hjemmesiden. (NB) nævnte, at videoerne evt.
kan lanceres på 3-t-kurserne. Punktet skal behandles på næste
bestyrelsesmøde.
Ad. 12 – Nyt fra YR:
(KSL) informerede om, at YR har fokus på rekrutteringsproblemerne i
forbindelse med besættelse af H-stillingerne. I forbindelse med YR’s
inspirationskursus vil YR gerne søge om underskudsdækning. (KSL)
fremsender snarest ansøgning til bestyrelsen.
Ad. 13 - Orientering fra Oliver vedrørende Lægemiddelstyrelsen og
indberetning af bivirkninger/manglende effekt ved biosimilære skift
(OH) orienterede om sagen i forhold til de nye regler om indberetning af
bivirkning og den øget overvågning af biologiske- og biosimilære lægemidler.

Der fremkom herefter en lang dialog i forhold til de forskellige præparater og
der blev sat spørgsmålstegn ved, hvordan situationen skal tackles, når der
udbydes flere og flere forskellige biosimilære lægemidler.
Her følger et kort referat fra møde med Gigtforeningen.
1. Medicinrådet – status. (MHF) orienterede om sagen og præciserede, at
arbejdet i Medicinerrådet er et frivilligt arbejde og at det er meget
tidskrævende. (MHF) nævnte i øvrigt, at der er 5 fagudvalg, som stadig
mangler en formand.
2. EULAR-kampagnen” Dont delay - connect today". Gigtforeningen vil
meget gerne være med til at sætte fokus på kampagnen.
3. NBV - status og diskussion af erfaringer fra processen omkring den første
NBV. Intet til referat
4. UL-certificering. Se punkt 6 i bestyrelsesreferatet.
5. Status for GF forslag til satspuljeprojekt om fibromyalgi og rehabilitering.
(MHF) udformer en støtteskrivelse, da DRS gerne vil støtte
Gigtforeningen med, at der afsættes midler til nationale projekter, der
omhandler udvikling af afprøvning af længerevarende evidensbaserede
rehabiliteringsforløb for patienter med fibromyalgi.
6. Bedre oplysning om prednison og risikoen for grøn stær. En del
reumatologiske afdelinger har patientinformationer omkring prednison og
risikoen for grøn stær.
7. GF initiativer i forhold til funktionelle lidelser. Kort drøftelse i forhold til
udrednings- og kapacitetsproblemer.
8. Eventuelt. Kort opsummering, hvor DRS og Gigtforeningen gav udtryk
for, at de var glade for samarbejdet og at august-mødet er en vigtig del i
det fortsatte samarbejde.

Referent: Linda Edslev

