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Referat af 7. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 27. januar 2012
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),
Carl-Otto Gøtzsche, Birgitte Klindt Poulsen, Lars Nielsen, Inger Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm, Dorthe Glintborg (suppleant fra IRF),
Hanne Rolighed Christensen, Flemming Sonne, Tommy Kjelsgaard
Afbud
Henrik Villadsen, Gitte Søndergaard Nielsen, Steen Werner Hansen,
Frank Ingemann Jensen og Teis Andersen
Andre tilstedeværende
Fra RADS fagudvalg: Jenny Dahl Knudsen, Jan Gerstoft, Jan Fallingborg, Robert Gniadecki og Ulrik Tarp (tilstede under dagsordenspunkt
2)
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Marie Lund, Bo Barfod, Merete Chur Fischer, Niels Christian Hirsch, Tenna Bekker og Thomas Birk Andersen (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Afrapportering fra fagudvalg
Fagudvalgsformand overlæge dr. med Jenny Dahl Knudsen og
fagudvalgsmedlem, overlæge, dr. med. Jan Gerstoft gennemgik
henholdsvis udkast til behandlingsvejledning udarbejdet af fagudvalget for Antimykotika og udkast til revideret behandlingsvejledning udarbejdet af fagudvalget for hepatitis.

Efterfølgende redegjorde fagudvalgsformand, overlæge, dr. med
Jan Fallingborg, fagudvalgsformand, professor Robert Gniadecki
og fagudvalgsformand, overlæge, dr. med Ulrik Tarp for henholdsvis fagudvalget om biologisk behandling af gastroenterologiske lidelser, biologisk behandling af dermatologiske lidelser og
biologisk behandling af reumatologiske lidelsers overvejelser og
eventuelle ændringer som følge af spørgsmål stillet af RADS.
RADS besluttede efter gennemgangen at anmode fagudvalget
for antimykotika om nogle få supplerende oplysninger, inden endelig godkendelse kan finde sted.
For så vidt angår den reviderede behandlingsvejledning for hepatitis ønskede RADS, at fagudvalget for hepatitis skulle afklare
nogle yderligere spørgsmål inden godkendelse.
RADS besluttede at bede fagudvalget vedrørende biologisk behandling af reumatologiske lidelser om at kommentere, hvordan
nogle nye studier og oplysninger stemmer overens med fagudvalgets forslag til behandlingsvejledning.
RADS godkendte behandlingsvejledningerne for brug af biologiske lægemidler til behandling af gastroenterologiske lidelser.
RADS godkendte desuden med en enkelt rettelse behandlingsvejledningen for biologisk behandling af dermatologiske lidelser.

3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om, at RADS sekretariat har afholdt møder med regionerne for at indsamle erfaringer med monitoreringen af RADS anbefalinger. Sekretariatet vil på baggrund af drøftelserne foretage en række ændringer i monitoreringsrapporterne.
Formanden informerede om den nye arbejdsdeling for brug af
kræftmedicin, som er aftalt mellem Sundhedsstyrelsen og RADS.
Sundhedsstyrelsen vil fremover også sende anbefalinger om national ibrugtagning af kræftmedicin til RADS. Det er herefter
RADS opgave at indplacere kræftlægemidlerne i behandlingsalgoritmer i de tilfælde, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.
Formanden kunne i den sammenhæng oplyse, at der efterfølgende har været afholdt et konstruktivt møde med DSKO, hvor
man har drøftet den nye arbejdsdeling og mere generelt RADS
arbejde på kræftområdet.
Formanden orienterede om, at RADS næstformand ligeledes har
afholdt et konstruktivt møde med Dansk Hæmatologisk Selskab.
RADS og Dansk Hæmatologisk Selskab vil fortsætte dialogen i
den kommende tid.
Formanden erindrede rådet om planerne med at udvide kommissoriet for fagudvalget vedrørende våd-AMD med flere lægemid-
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ler, som forventes markedsført i nær fremtid. Da de pågældende
lægemidler på nuværende tidspunkt forventes markedsført medio 2012 havde formanden aftalt med sekretariatet, at punktet
behandles på RADS mødet i maj.
Formanden nævnte, at behandlingsvejledningen for røntgenkontraststoffer er færdigredigeret. Behandlingsvejledningen fremsendes til RADS medlemmer og regionerne. Herudover offentliggøres behandlingsvejledningen på Danske Regioners hjemmeside.

4. Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende to nye fagudvalg:
 Fagudvalg vedrørende behandling af Kronisk Myeloid Leukæmi
(CML)
 Fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af patienter med
neuroendokrine tumorer samt medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

5. Projektansøgning vedrørende behandling af CML
Formanden orienterede om, at RADS har modtaget en økonomisk ansøgning til et projektforslag om behandlingspause i forbindelse med behandling af CML, som ønskes drøftet på mødet.
Det blev besluttet at fremsende projektansøgningen til Danske
Regioner med henblik på, at projektansøgningen tages op i regionssundhedsdirektørkredsen.

6. Hurtigere sagsbehandling i RADS fagudvalg
Formanden oplyste, at Danske Regioners bestyrelse havde bedt
RADS drøfte muligheden for en hurtigere sagsbehandling i RADS
fagudvalg.
RADS godkender ikke lægemidler men udarbejder behandlingsvejledninger for brug af lægemidler.
RADS har på 2 år nedsat 16 fagudvalg. Herudover har RADS
genindkaldt 2 fagudvalg for at revidere RADS behandlingsvejledninger. RADS fandt ikke, at der var mulighed for en hurtigere
sagsbehandling med det nuværende set-up.
Formanden understregede samtidig, at det står lægerne frit for
at anvende lægemidler, når de er godkendt til markedsføring.
Regionerne skal derfor ikke afvente en behandlingsvejledning fra
RADS før eventuel ibrugtagning.
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7. Udarbejdelse af behandlingsvejledninger for antipsykotiske lægemidler i regi af RADS
Formanden informerede om, at Danske Regioners bestyrelse har
besluttet, at der skal udarbejdes behandlingsvejledninger for antipsykotiske lægemidler. Danske Regioner har i den forbindelse
bedt RADS om at løse opgaven.
RADS påtog sig opgaven. RADS kommissorium vil blive tilrettet.
Herudover udarbejdes indstilling til nedsættelse af fagudvalg på
området til RADS mødet i maj.

8. Videndeling om implementering af RADS anbefalinger
Danske Regioners bestyrelse har besluttet en række fælles kvalitetsinitiativer på en række indsatsområder. Bestyrelsen har bl.a.
anbefalet, at der sker en yderligere systematisk videndeling på
tværs af regionerne om arbejdet med at implementere RADS
behandlingsvejledninger og tilhørende rekommandationer.
Formanden kunne i den forbindelse oplyse, at det påtænkes at
afholde en temadag. Den endelige beslutning herom blev udskudt til næste RADS møde.

9. Eventuelt
RADS drøftede muligheden for at lade priser i primærsektoren
indgå som et kriterium i fagudvalgenes arbejde. RADS fandt
imidlertid ikke, at det var en mulighed på nuværende tidspunkt.
Det blev besluttet, at sekretariatet skulle arrangere en temadrøftelse om GRADE, der anvendes af fagudvalgene som metode til
at nå frem til lægemiddelrekommandationerne. Temadrøftelsen
afholdes i løbet af foråret.
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