Kære DRS-medlem

Nyt link – rapporten kan ses her: Bivirkningsindberetninger om og forbrug af udvalgte biologiske
lægemidler
Nyt link – listen kan ses her: Listen
Med venlig hilsen
På vegne af DRS
Linda Edslev
lie@dadl.dk
354448407

Nyheder fra Dansk Reumatologisk Selskab

Nyt fra Ultralydsudvalget
Tusind tak for alle jeres tilbagemeldinger vedr. UL niveauerne.
Som tidligere beskrevet er overgangsordningen tiltænkt de læger der har været speciallæger i min 5 år og som har
lavet ultralyd gennem mange år. Vi kan se på de fremsendte lister, at der også er anført en del speciallæger, der
har været speciallæge i mindre end 5 år.
Derfor har denne 5 års grænse nu været diskuteret i ultralydsudvalget, og vi har besluttet at ændre grænsen til at
lade overgangsordningen gælde for læger der har været speciallæger i minimum 3 år – dvs. har været speciallæge
fra før 1/6 2016. I helt særlige tilfælde – f.eks. hvis man har lavet en ph.d. i UL, kan man søge dispensation selvom
man ikke har været speciallæge i 3 år. Vi har desuden reduceret længden af nogle af kurserne. Den opdaterede
beskrivelse af UL-uddannelsen er vedhæftet.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent.
Godkendelse af nye medlemmer.
Formandens beretning.
Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Godkendelse af bestyrelsens indstilling til honorering af webmaster
Valg af bestyrelse.
Valg af suppleanter.
Godkendelse af udvalg.
Godkendelse af udpegede til udvalg.
Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter.
Valg af revisor/revisorsuppleant.
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.
De beretninger vi har modtaget er vedhæftet denne mail.

Fra medlem til medlem
Efter 33 år på Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital, hvor de 20 år
har været som klinisk lærestolsprofessor i afdelingen, har Kristian Stengaard-Pedersen besluttet at gå på pension.
Denne dag vil vi gerne markere og inviterer derfor til symposium med efterfølgende afskedsreception fredag d. 25.
maj 2018, kl. 13.00-17.00.
Symposium og reception holdes i Palle Juul-Jensens Auditorium, indgang 10, Aarhus
Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.
Vi glæder os til at se dig, så vi sammen gør dagen festlig.
Tilmelding til receptionen senest d. 11. maj 2018 til Cathrine Legaard på
cathlega@rm.dk.
Bedste hilsner
Ellen Hauge og Iben Schou-Hansen

Oplysninger fra Lægemiddelstyrelsen vedrørende overvågning af biologiske og biosimilære lægemidler
Opfølgning på reglerne for sundhedspersoner om journalføring og indberetning af bivirkninger vedrørende
biologiske lægemidler (herunder biosimilære midler). Reglerne drejer sig om:
1. At patientjournalen skal indeholde oplysninger om et ordineret biologisk lægemiddels handelsnavn og
batchnummer, når lægemidlet fremgår af en liste, der udarbejdes af Lægemiddelstyrelsen. Listen er
tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.
2. At en bivirkningsindberetning fra en læge, tandlæge eller jordemoder så vidt muligt skal indeholde
oplysninger om lægemidlets navn (handelsnavn) og batchnummer, når indberetningen vedrører et
biologisk lægemiddel på en liste, der er udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen. Listen er tilgængelig på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
Det er de samme biologiske lægemidler, der fremgår af de to lister.
Reglerne fremgår af henholdsvis bekendtgørelsen om autoriserede personers patientjournaler og
bekendtgørelsen om indberetning af bivirkninger ved lægemidler.
Husk at oplyse batchnummeret i bivirkningsindberetninger om biologiske og biosimilære lægemidler
Lægemiddelstyrelsen har undersøgt, hvor mange af de bivirkningsindberetninger om biologiske lægemidler,
som styrelsen har modtaget, der indeholder oplysninger om lægemidlets handelsnavn og batchnummer.
I omkring halvdelen af indberetningerne om de udvalgte biologiske lægemidler har indberetter oplyst
batchnummeret, og efter opfølgning fra Lægemiddelstyrelsen er der i 72% af indberetningerne blevet oplyst et
batchnummer.
Rapporten kan ses her: Bivirkningsindberetninger om og forbrug af udvalgte biologiske lægemidler
Oplysning om batchnummer er vigtig for overvågning af sikkerheden ved de biologiske lægemidler

Oplysning om batchnummer i bivirkningsindberetninger om de biologiske lægemidler skal medvirke til at sikre en
målrettet og produktspecifik overvågning af lægemidlerne. Det er vigtigt for overvågning af sikkerheden ved
lægemidlerne.
Lægemiddelstyrelsen vil derfor opfordre til at batchnummer bliver oplyst ved indberetning af formodede
bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

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

