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Referat af 19. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt mandag den 19. januar
2015
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Henrik Villadsen (næstformand),
Søren Brostrøm, Steen Werner Hansen, Carl-Otto Gøtzsche, Per Damkier, Kim Brixen, Birgitte Klindt Poulsen, Anne Bukh, Lars Nielsen, Leif
Vestergaard Pedersen, Teis Andesen, Hanne Rolighed Christensen, CarlOtto Gøtzsche, Inger Bjeldbak-Olesen, Hans Ole Holdgaard, Flemming
Sonne og Tommy Kjeldsgaard
Afbud
Ingen
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Birgitte Bang Pedersen, Ove Juul Nielsen, Henrik Nielsen, Lars Kristian
Storr, Morten Schnack Rasmussen og Susanne Halken
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch og Thomas Birk Andersen (referent).
Herudover deltog Bo Barfod, Tenna Bekker og Mariane Wigant Andersen
under punkt 2.
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Side 2

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering fra fagudvalg
RADS gennemgik behandlingsvejledninger fra 6 fagudvalg
på mødet. Fra 5 af fagudvalgene deltog repræsentanter i
mødet, hvor de fremlagde fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger for deres respektive terapiområder.
De på mødet godkendte behandlingsvejledninger offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
Fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af anæmi
Fagudvalgsformand ledende overlæge Birgitte Bang Pedersen og fagudvalgsmedlem overlæge Ove Juul Nielsen gennemgik fagudvalgets 3 udkast til behandlingsvejledninger
for behandling af dels blodmangel (anæmi) hos nyrepatienter og dels patienter med blodsygdomme (hæmatologiske
lidelser).
RADS godkendte fagudvalgets udkast til behandlingsvejledninger.
Fagudvalg vedrørende behandling af hepatitis
Fagudvalget var på mødt repræsenteret af fagudvalgsformand professor, ledende overlæge dr. med Henrik Nielsen,
som gennemgik fagudvalgets forslag til opdatering af foreløbig behandlingsvejledning.
RADS godkendte opdateringen, som indebærer, at kombinationen af sofosbuvir/ledipasvir og daclastasvir inkluderes
i den foreløbige vejledning. Der forventes forelagt opdatering af en endelig behandlingsvejledning på mødet i april.
Fagudvalg for multipel sklerose
Lars Kristian Storr, som er formand for RADS fagudvalg
vedrørende multipel sklerose gennemgik fagudvalgets ud-

kast til opdatering af behandlingsvejledningen med lægemidlerne Teriflunomid og Peg-Inteferon beta-1a.
Opdateringen blev godkendt af RADS.
Det er planlagt en revurdering, som skal behandles på
RADS møde i juni.
Fagudvalget vedrørende antitrombotika
På RADS seneste møde den 27. november 2014 godkendte
RADS en opdatering af den gældende vejledning for behandling af venøse blodpropper (venøs tromboemboli) udarbejdet af fagudvalget for antitrombotika. RADS besluttede imidlertid samtidig, at man af patientsikkerhedsmæssige årsager ønskede en redegørelse for anvendelsen af
blodpropforebyggende lægemidler på de enkelte hospitalsafdelinger.
På den baggrund deltog fagudvalgsmedlem overlæge Morten Schnack Rasmussen i mødet, hvor han redegjorde for
fagudvalgets overvejelser. RADS besluttede på baggrund af
redegørelsen, at man af hensyn til patientsikkerheden vil
anbefale, at man på afdelings- eller hospitalsniveau uafhængigt af indikation vælger at anvende færre forskellige
præparater. Valget står mellem dalteparin og tinzaparin.
RADS vil snarest udsende gældende lægemiddelrekommandationer.
Fagudvalg vedrørende astma hos børn
Fagudvalgsformand professor Susanne Halken deltog i mødet, hvor hun gennemgik fagudvalgets besvarelse af de
spørgsmål, som RADS havde stillet til fagudvalget vedrørende bl.a. inhalationsdevice ved valg af lægemiddel.
RADS godkendte fagudvalgets behandlingsvejledning.
Fagudvalg vedrørende unipolar depression
RADS havde i forbindelse med deres præsentation på rådets møde den 27. november 2014 enkelte spørgsmål, som
man ønskede besvaret, ligesom man ønskede, at fagudvalget tydeliggjorde, hvordan man er nået frem til sin anbefaling.

Side 3

Side 4

Fagudvalget havde på den baggrund fremsendt nyt oplæg
til mødet, som RADS kunne godkende under enkelte forbehold.
3.

Meddelelser fra formandsskabet
Møde med Lægemiddelindustriforeningen
Formanden orienterede, om at han sammen med formanden for Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Steen Werner Hansen havde afholdt et godt og
konstruktivt

møde

med

Lægemiddelindustriforeningen

(LIF). Lif havde anmodet om et møde med henblik på at
drøfte sagsbehandlingen i KRIS og RADS.
På mødet drøftede man aktuelle sager som for eksempel
RADS anbefaling af misoprostol og brug af biosimilære lægemidler.
Møde med Ferring
Formanden oplyste, at han sammen med fagudvalgsformand Morten Hedegaard havde afholdt møde med Ferring
vedrørende ”misoprostol” sagen.
Møde med fagudvalgsformand
Formanden informerede om, at han havde afholdt møde
med fagudvalgsformand Jens Kjeldsen fra fagudvalget vedrørende biologisk behandling af gastroenterologiske lidelser
om fagudvalgets forslag til opdatering af den gældende behandlingsvejledning med vedolizumab (behandlet på møde
2. oktober 2014). Der var her enighed mellem RADS og
fagudvalgets formand om, hvordan man kommer videre
med sagen.
Møde med Medicintilskudsnævnet
Endelig orienterede formanden om, at der havde været afholdt møde med medicintilskudsnævnets formand, hvor
man havde drøftet udviklingen i primærsektoren.

4.

Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede på sit seneste møde den 27. november
2014 at nedsætte et fagudvalg vedrørende antibiotika. Det
blev samtidig besluttet, at sagen skulle drøftes videre på
mødet den 19. januar 2015.
Her besluttede RADS at starte indkaldelse af fagudvalg.

5.

Betydningen af convenience for patienters adhærens
til fast ordinerede lægemiddelbehandlinger
Punktet blev udskudt til næste møde.

6.

RADS vejledningernes anvendelse i primærsektor
RADS godkendte på mødet behandlingsvejledninger for
astma hos børn samt unipolar depression. For begge områder gælder det, at hovedparten af lægemidlerne anvendes i primærsektoren. RADS havde derfor ønsket at drøfte
anvendelsen af vejledningerne i primærsektoren.
Drøftelsen blev ikke afsluttet på mødet, og tages derfor op
igen på næste møde til april.

7.

Implementering af beslutning om brug af biosimilære lægemidler under RADS
RADS har tidligere besluttet, at biosimilære lægemidler
skal anvendes med mindre, der er noget sundhedsfagligt til
hinder herfor.
Det blev på mødet besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe
under RADS med deltagelse af RADS fagudvalgssekretariat,
Amgros og Hanne Rolighed Christensen som repræsentant
for RADS. Arbejdsgruppen skal udarbejde en plan, som
skal understøtte ibrugtagning af biosimilære lægemidler.

8.

Opfølgning på RADS behandlingsvejledninger
Punktet blev udskudt til et kommende møde.
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9.

Eventuelt
Formanden informerede afslutningsvist om, at næste møde
afholdes onsdag den 15. april 2015, kl. 12.00 – 16.30.
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