Referat fra bestyrelsesmødet den 27. oktober 2016 i Domus
Medica
Deltagere:
Bestyrelsen: Tove Lorenzen (TL), Mette Holland-Fischer (MHF), Mette Yde Matthisen (MYM), Jens
Møller Rasmussen (JMR), Pierre Schydlowsky (PS), Annette Schlemmer (AS), Niels Lomborg (NL),
Kasper Søltoft Larsen (KSL) og Linda Edslev (LE) fra Fællessekretariatet
Adbud: Lars Erik Kristensen (LEK)
Referent: Linda Edslev
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 14. september 2016
2. Godkendelse af dagens dagsorden og valg af referent
3. Nyt fra formanden
a) Nyhedsbrevet
b) EULAR – indstilling og valg.
c) LVS – repræsentantskabsmøde og temadrøftelser
4. Generalforsamlingen 2017
5. «Arve-følgeloven»
6. Yngre Reumatologer – anmodnng om støtte til inspirationskurset
7. Årsmødet – fejring af selskabets 115 års fødselsdag
8. Behov for efteruddannelsestilbud i DRS’ regi
9. Nationale Behandlingsvejledninger – status ved (AS)
10. Dimentioneringsplanen
11. Honorarer – der der behov for et policy paper
12. Forberedelse af dagens møde med DRFO
13. Videoer på hjemmesiden – hvor langt er vi ?
14. Specialeplanen – hvordan forbereder vi os til den næste ?
15. Eventuelt og næste bestyrelsesmøde
Ad. - 1 Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 14. september 2016:
Referatet blev godkendt uden ændringer.
Ad. - 2 – Godkendelse af dagsorden og valg af referent:
Den udsendte dagsorden blev godkendt og (LE) blev valgt som referent.

Ad. 3 - Nyt fra formanden:
a) Nyhedsbrevet:
Det tilstræbes, at selskabets nye forskningspris senest annonceres i nyhedsbrevet den 1.
december 2016 . Der afventes forslag til annoncering fra (LEK). (MHF) sender en reminder til (LEK).
Nyhedsbrevet den 1. november vil bla. indholde information om årsmødet og omtale af Dansk
Medicinsk-Historisk selskab, som arrangerer foredrag, udflugter og udgiver bøger i historisk
perspektiv samt annoncering af posterkonkurrencen for H-læger.
(TL) skriver til Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab og Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin, at
DRS har stoppet udgivelsen af ”Dansk Reumatologi”, og at DRS i stedet vil udgive et månedligt
nyhedsbrev, hvor selskaberne vil have mulighed for at få deres arrangementer og kurser omtalt.
b) EULAR – indstilling og valg:
EULAR har meddelt, at der skal foretages en del forskellige udpegninger og valg i forbindelse med
EULAR’s møde i Madrid den 14. juni 2017.
c) LVS – repræsentantskabsmøde og temadrøftelser:
LVS afholder repræsentantskabsmøde den 10. november 2016. (MHF) har læst regelsættet
vedrørende selskabernes repræsentantion i LVS’ repræsentantskab. Selskaberne er berettiget til at
have 1 repræsentant pr. (100 medlemmer), hvilket betyder, at DRS er berettigede til at have 4
repræsentanter. Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at DRS er repræsenteret i forbindelse
med LVS’ møder, da LVS har stor indfyldelse på mange forskellige områder. Bestyelsen besluttede,
at Jens Møller Rasmussen er selskabets 4. repræsentant i LVS. (JMR) takkede for valget og
tilkendegav, at (JMR) deltager i LVS’ repræsentantskabsmøde. Foruden (JMR) er (MHF),(AS) og (LJ)
udpeget som repræsentaner til LVS. Afslutningsvis blev det nævnt, at selskabets formand altid
skal være født medlem i forhold til LVS-repræsentationen.

(MYM) informerede om, at formanden for DIRF (Danish Interdisciplinary Rheumatology Forum)
har rettet henvendelse til (MYM), da DIRF er interesseret i at drøfte mulige samarbejdsrelationer
med DRS. (AS), (MYM) og (MHF) mødes med DIRF.

LVS har indkaldt kandidater til modtagelse af SEB hæderspris og SEB uddannelsespris. Bestyrelsen
besluttede at indstille Karen Lisbeth Faarvang for hendes store indsats på uddannelsesområdet.
(NL) retter henvendelse til Karen Lisbeth, da CV skal indsendes sammen med indstillingen.
Bestyrelsen besluttede, at indstille Mikkel Østergaard til hædersprisen. (TL) beder (LEK) om at tage
kontakt til Mikkel Østergaard med hen blik på Mikkel Østergaards CV.
FNUG har rettet henvendelse til (MHF). (MFH) har præciseret, at det er positivt, at man i
metodehåndbogen angiver, at det er fagudvalgets opgave at vurdere, om det er lægefagligt
forsvarligt at skifte til et klinisk ligestillet lægemiddel hos patienter, som i forvejen er
velbehandlede på et tilsvarende lægemiddel (analogskift), og at bestyrelsen er glade for, at det
er fagudvalget der træffer beslutningen. Iøvrigt håber bestyrelsen, at man tager det bedste fra
KRIS og RADS i forhold til det nye Medicinerråd.
Dagsordenens punkt 4 og 5 blev behandlet under samme punkt.
Ad. 4 – Generalforsamlingen og ad 5 – «avefølgeloven»:
Bestyrelsens sammensætning og funktionsperioder blev gennemgået. Endvidere blev samtlige
udvalgs- og tillidshverv gennemgået. Forskellige kandidater blev nævnt og prioriteret.
(LEK) skal undersøge, om forskningsudvalgets medlemmer ønsker at fortsætte i udvalget. Det
samme gør sig gældende for DANBIO – (MYM) kontakter udvalgets medlemmer.
Bestyrelsen ønsker desuden, at DRFO bliver repræsenteret i forskningsudvalget og (KSL)
undersøger dette. (MHF) vil gerne trække sig fra USU og det blev nævnt, at PKL’erne evt. kan
indgå som observatører.
Med hensyn til avefølgeloven ønsker bestyrelsen, at der indføres et rotationsprincip, hvilket vil
sige, at når den formanden har haft formandsposten i ét år, skal der tages stilling til, hvem der
skal overtage formandsposten og ved formandsskiftet bliver formanden evt. sekretær for
selskabet. Bestyrelsen ønsker i øvrigt, at der skal være en lignende rotation i forhold til
formandsposten i de enkelte udvalg. Det er kun DRG-udvalget og inspektorerne, der ikke skal
følge rotationsprincippet og de generelle regler omkring valgperioder, da erfaringsgrundlaget er
meget vigtig i forhold til DRG-områderne og inspektorernes områder. (MHF), (JMR) og (AS)
tilbød at udarbejde et kommissorium med hensyn til rotationsprincipperne.
Ad. 6 - Yngre Reumatologer – anmodnng om støtte til inspirationskurset:
Programmet og budgettet var sendt som bilag til bestyelsesmødet. (KSL) Bestyelsen bevilligede en
underskudsgaranti på kr. 15.000 kr.
Ad. 7 - Årsmødet – fejring af selskabets 115 års fødselsdag:
Invitationen til årsmødet vil være indeholdt i nyhedsbrevet den 1. november 2016. (MYM)
gennemgik årsmødeprogrammet som udvidet med én dag, så der også kan blive plads til et
mindre uddannelsesprogram. Endvidere indeholder programmet 2 workshops, som man særskilt

kan vælge i forbindelse med sin tilmelding. Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil tage godt imod
den nye struktur for mødet. Bestyrelsen håber, at årsmødet bliver meget attraktivt, så der
fremover vil være mulighed for at mødet kan indeholde flere parallelle spor. Det kom lidt
forskellige forslag omkring fejringen af selskabets 115 års fødselsdag, men intet konkret.
(MYM) har kontakt til LIF og oplæg følger snarest til bestyrelsen. Punktet skal behandles på næste
bestyrelsesmøde.
Ad. 8 - Behov for efteruddannelsestilbud i DRS’ regi:
Bestyrelsen besluttede, at der skal udformes et spørgeskema som skal omdeles på årsmødet, da
det er svært at vurdere behovet for efteruddannelsestilbudene.
Ad. 9 - Nationale Behandlingsvejledninger – status ved (AS):
(AS) gennemgik NBV-oversigten i forhold til de foreskellige tovholdere og i forhold til
prioriteringen af, hvilke NBV’er der forventes at blive udarbejdet i den nærmeste fremtid.
(AS) informerede endvidere om, at arbejdsgrupperne og andre relevante aktører vil blive inviteret
til et møde, med en enkelt overnatning for at påbegynde arbejdet med de nye
behandlingsvejledninger.
Jens Kristian Pedersen har udarbejdet skabelon til patientinformation, lægevejledning og en
samlet lægevejledning/patientinformation for syntetiske og biologiske DMARD, Prednisolon og
NSAID. Bestyrelsen roste (AS) og Jens Kristian Pedersens for deres arbejdsindsats.
Ad. 10 – Dimensioneringsplanen:
(TL) forklarede tallene bag dimensioneringsplanen og generelt er region Hovedstaden 2 til 3 gange
højere end de øvrige regioner. DRS håber, at niveauerne kan højnes i forbindelse med den næste
specialeplan.
Ad. 11 - Honorarer – der der behov for et policy paper ?
Punktet vil blive behandlet på strategiseminaret i foråret.
Ad. 12 – Forberedelse af dagens møde med DRFO:
Bestyrelsen ønskede at drøfte følgende med DRFO
-

DRFO-repræsentation i USU, forsknings- og NBV-udvalget
Spørgsmål vedrørende DROF’s manglende status som videnskabelig organisation i forhold
til LVS og en generel drøftelse af samarbejdet.
Årsmødet 2017
Specialeplanen

Ad. 13 - Videoer på hjemmesiden – hvor langt er vi:
(NL) Arbejdsgruppen er stadigvæk ved at undersøge prisniveauet, hvis videoerne skal oversættes
fra Spansk til Engelsk og det skal også vurderes om videoerne stadig har den samme aktualitet.

Ad. 14 - Specialeplanen – hvordan forbedreder vi os til den næste?
Udskydes til næste bestyrelsesmøde
Ad. 15 – Eventuelt og næste bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde holdes den 10. januar i Aalborg.
Referent: Linda Edslev
Mødet med DRFO den 27. oktober 2016 i Domus Medica:
Beslutningsreferat: DRFO’s formand, Torben Grube og Bjørn Christau var inviteret til mødet.
-

DRFO-repræsentation i USU og i NBV-udvalget
Spørgsmål vedrørende DROF’s manglende status som videnskabelig organisation i forhold
til LVS og en generel drøftelse af samarbejdet.
Årsmødet 2017
Specialeplanen

DRFO vil meget gerne deltage i udvalgsarbejdet og bidrage til at DRFO’erne samarbejder omkring
indholdet af årsmødet – eventuelt med afholdelse af DRFO-workshop. DRFO undersøger,
hvorfor DRFO ikke er medlem af LVS. Med hensyn til specialeplanen vil DRS fremover orienterer
DRFO.
Referent: Linda Edslev

