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Udvalgets	  aktiviteter	  i	  året	  2015-‐2016:	  
Der	  har	  været	  afholdt	  2	  møder	  i	  reumatologiudvalget	  i	  2015/16.	  Udvalget	  har	  overfor	  DPS's	  bestyrelse	  rejst	  spørgsmål	  
om	  udlandsophold	  og	  	  ophold	  i	  tilgrænsende	  specialer	  i	  Danmark	  og	  financiering	  af	  dette,	  idet	  der	  i	  
fagområdeuddannelsen	  til	  børnereumatolog	  er	  påkrav	  om	  minimum	  3	  måneders	  udlandsophold	  på	  en	  specialafdeling	  
for	  børnereumatologi	  og	  ophold	  på	  en	  voksenreumatologisk/immunologisk	  afdeling	  i	  Danmark.	  Udvalget	  finder	  
det	  	  fortsat	  vigtigt,	  at	  udlandsopholdet	  er	  en	  obligatorisk	  del	  af	  fagområdeuddannelsen	  i	  børnereumatologi,	  selvom	  
der	  har	  været	  problemer	  for	  enkelte	  mht.	  financiering.	  Dette	  punkt	  blev	  også	  drøftet	  på	  mødet	  i	  marts	  2016	  i	  Odense	  
mellem	  fagudvalgsformændene	  og	  DPS,	  uden	  der	  kom	  til	  en	  afklaring.	  Fagområdeuddannelsen	  i	  børnereumatologi	  gør	  
et	  udlandsophold	  på	  en	  stor	  specialafdeling	  indenfor	  børnereumatologi	  nødvendig,	  for	  at	  få	  tilstrækkelig	  indsigt	  i	  	  de	  
sjældne	  bindevævssygdomme,	  vaskulitsygdomme	  og	  autoinflammatoriske	  febersyndromer,	  som	  der	  kun	  optræder	  få	  
nye	  tilfælde	  af	  hvert	  år	  i	  Danmark.	  
Fagudvalget	  har	  godkendt	  de	  fagområdeuddannelsesforløb	  i	  børnereumatologi,	  der	  er	  søgt	  om.	  Udvalget	  glæder	  sig	  
over,	  at	  der	  er	  en	  løbende	  rekuttering	  til	  fagområdeuddannelsen	  i	  børnereumatologi.	  
Anne	  Estmann	  Christensen	  har	  som	  fagudvalgsmedlem	  været	  med	  i	  udarbejdelse	  af	  retningslinjer	  for	  
infektionsscreening	  og	  profylakse	  ved	  brug	  af	  biologiske	  lægemidler.	  Denne	  retningslinje	  er	  udarbejdet	  sammen	  med	  
Gastrologiudvalget	  under	  DPS	  og	  vil	  blive	  drøftet	  på	  udvalgets	  næste	  møde.	  
	  
Anne	  Estmann	  Christensen	  er	  den	  eneste	  af	  udvalgets	  medlemmer,	  der	  er	  på	  valg	  i	  år.	  Anne	  Estmann	  Christensen	  
genopstiller.	  
	  
	  
På	  udvalgets	  vegne	  
	  
Ove	  Ramsgaard	  Hansen	  
Formand	  
	  
	  
	  
	  

	  


