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Tilstedeværende medlemmer af RADS:
Svend Hartling (formand), Gitte Søndergaard Nielsen, Carl-Otto Gøtzsche, Birgitte Klindt Poulsen, Frank Ingemann Jensen, Hanne Rolighed
Christensen, Steen Werner Hansen, Teis Andersen, Inger BjeldbakOlesen, Lone de Neergaard, Steffen Thirstrup og Flemming Sonne
Afbud:
Anne Thomassen, Henrik Villadsen, Lars Nielsen og Tommy Kjelsgaard
Andre tilstedeværende:
Formænd for fagudvalg: Claus Kamby, Mette Skov Holm og Paul E. Nielsson (tilstede under dagsordenspunkt 3.2)
Fra sekretariatet: Dorthe Bartels, Ulla Ege Johansen, Anne Grete Ravnstrup, Marie Lund, Terese Teilman, Lisbeth Simper Elmstrøm og Thomas
Birk Andersen (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om, at Lone de Neergaard går på pension. Sundhedsstyrelsen vil fremover være repræsenteret i RADS
af Jean Hald Jensen. Formanden oplyste endvidere, at Anne

Thomassen fratræder som cheflæge på Århus Sygehus og i den
forbindelse udtræder af RADS. Region Midtjylland vil blive bedt
om at udpege en ny repræsentant til RADS.
Herefter oplyste formanden, at der i januar måned var afholdt 3
møder med henholdsvis Organisationen af Lægevidenskabelige
Selskaber, Danske Patienter og Hiv-Danmark samt Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Der henvises i øvrigt til dagsordenspunkt 6 om inddragelse af patienter og større åbenhed.
Formanden orienterede om planerne for monitorering af den del
af lægemiddelforbruget, der er omfattet af RADS behandlingsvejledninger. Det er planen, at regionsledelsen og de regionale
lægemiddelkomitéer skal kunne anvende monitoreringen til at
følge op på, hvorvidt anbefalingerne efterfølges.
3. Afrapportering og status fra fagudvalg
3.1 Præsentation af udbud
På mødet blev resultatet af Amgros udbud, der er afholdt for terapiområderne sklerose og hepatitis præsenteret. Udbuddene er
afholdt på baggrund af de behandlingsvejledninger, som blev
godkendt af RADS på mødet den 9. september 2010.
For så vidt angår hepatitis er der gennem udbuddene opnået en
yderligere gennemsnitlig prisrabat på 28,5 pct., mens der er opnået en yderligere gennemsnitlig prisrabat på 2 pct. for sklerosemidlerne.
RADS blev orienteret om, at det igangværende udbud for terapiområdet HIV/AIDS forventedes afsluttet primo februar 2011.
3.2 Afrapportering fra fagudvalg
RADS formand bød velkommen til de 3 formænd for RADS fagudvalg, der var inviteret til mødet med henblik på at afrapportere deres respektive fagudvalgs udkast til behandlingsvejledninger.
Behandlingsvejledningen for behandling med aromatasehæmmere blev herefter præsenteret ved overlæge Claus Kamby,
behandlingsvejledninger for terapiområdet reduktion i varighe-
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den af neutropeni og stamcellemobilisering til perifert blod med
granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF) blev gennemgået
ved overlæge, PhD Mette Skov Holm, mens vejledningen for
anvendelse af non-ioniske røntgenkontraststoffer blev gennemgået ved overlæge, dr. med. Paul E. Nilsson.
Den ansvarlige fagudvalgsformand besvarede efter gennemgangen af behandlingsvejledningen spørgsmål fra RADS medlemmer. RADS formand takkede herefter formændene for de
fine præsentationer.
På baggrund af den efterfølgende drøftelse besluttede RADS at
rette henvendelse til fagudvalgene for at afklare enkelte
spørgsmål inden godkendelse.
3.3 Status for igangværende fagudvalg
Der var en kort gennemgang af status for de øvrige igangværende fagudvalg under RADS.
Ledende overlæge Ulla Geertsen er udpeget til formand for
fagudvalget for endokrin behandling af Prostatae Cancer. Der
er afholdt 2 ud af 4 planlagte møder.
Overlæge, lektor, dr. med Ulrik Tarp er udpeget til formand for
fagudvalget for biologisk behandling af reumatologiske lidelser.
Professor Robert Gniadecki er udpeget til formand for fagudvalget vedrørende biologisk behandling af dermatologiske lidelser,
mens overlæge, dr. med. Jan Fallingborg er udpeget til formand for fagudvalget vedrørende biologisk behandling af gastroenterologiske lidelser. Der er planlagt 6 møder i hvert af de
3 fagudvalg vedrørende biologisk behandling. Alle fagudvalg
afholder 1. møde i januar måned.
3.4 Generel status på arbejdet i RADS fagudvalg
Den planlagte generelle status over arbejdet i RADS fagudvalg i
det forløbne år blev af tidsmæssige årsager udskudt til et
kommende møde i RADS.
4. Nye terapiområder
RADS besluttede at nedsætte ét nyt fagudvalg vedrørende Antimykotisk behandling.
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Kommissoriet for fagudvalget blev godkendt. Der skal dog foretages enkelte tilføjelser til fagudvalgets sammensætning.
5. Snitflader mellem RADS og UVKL
Det blev på mødet drøftet, om der kunne være nogen konflikt
mellem arbejdet i UVKL og RADS.
Sundhedsstyrelsen anså ikke, at der var nogen konflikt, hvilket
formanden for RADS erklærede sig enig i.
Sekretariatet vil til næste møde kortlægge en række spørgsmål,
der udestår inden fagudvalgene på kræftområdet indstilles og
igangsættes.
6. Inddragelse af patienter og større åbenhed
Formanden oplyste, at Hiv-Danmark havde henvendt sig til Danske Regioner for at sikre, at patienterne inddrages i RADS processen. Formanden for RADS havde sammen med sekretariatet
afholdt møde med Hiv-Danmark og Danske Patienter med henblik på at finde en model for, hvordan patientforeningerne inddrages, når der udarbejdes behandlingsvejledninger i fagudvalgene. Der var på mødet enighed om, at de relevante patientforeninger ved nedsættelse af et nyt fagudvalg skal have mulighed
for at fremsende oplysninger, som patientforeningerne finder
fagudvalgene bør tage hensyn til i sit arbejde. Det blev endvidere aftalt, at patientforeningerne inviteres til møde med fagudvalgsformanden og ét yderligere medlem af fagudvalget, når der
er ved at foreligge et udkast til behandlingsvejledning.
RADS tilsluttede sig forslaget om fremover at inddrage patienterne.
Formanden oplyste endvidere, at han sammen med sekretariatet
havde afholdt møde med Lif. Formanden havde på mødet meddelt Lif, at fagudvalgskommissorier, lister over medlemmer af
fagudvalg og godkendte behandlingsvejledninger vil blive offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside, hvis RADS kunne tilslutte sig forslaget.

RADS tilsluttede sig forslagene, der vil bidrage til mere åbenhed
om RADS arbejde.
7. Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 12. maj 2011, kl. 12.00 til
16.00 i Regionernes Hus.
8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.
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