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Referat af 8. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 8. maj 2012
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand), Birgitte Klindt Poulsen, Lars Nielsen, Inger BjeldbakOlesen, Dorthe Glintborg (suppleant fra Sundhedsstyrelsen),
Hanne Rolighed Christensen, Teis Andersen, Gitte Søndergaard
Nielsen, Frank Ingemann Jensen, Flemming Sonne, Tommy
Kjelsgaard
Afbud
Henrik Villadsen, Steen Werner Hansen, Søren Brostrøm og CarlOtto Gøtzsche
Tilstedeværende fra RADS fagudvalg (under punkt 2)
Fra RADS fagudvalg: Henrik Nielsen, Steen Elkjær Husted, Tina
Svenstrup Poulsen, Hanne Christensen, Lars Borris, Morten S.
Rasmussen, Jakob Stensballe og Birgitte Brock
Fra sekretariatet
Bo Barfod (under punkt 2), Dorthe Bartels, Niels Christian
Hirsch, Terese Teilmann og Thomas Birk Andersen (referent)
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
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2. Afrapportering fra fagudvalg
Fagudvalgsformand ledende overlæge, professor, dr. med Henrik
Nielsen gennemgik udkast til revideret behandlingsvejledning
udarbejdet af fagudvalget for hepatitis. Herefter gennemgik fagudvalgsformand ledende overlæge, dr. med Steen Elkjær Husted
med bistand fra Tina Svenstrup Poulsen, Hanne Christensen,
Lars Borris, Morten S. Rasmussen, Jakob Stensballe og Birgitte
Brock de behandlingsvejledninger for antitrombotika, hvor der
forelå et færdigt udkast.
RADS godkendte hepatitisfagudvalgets reviderede behandlingsvejledning. Det blev samtidig besluttet, at sekretariatet følger
udviklingen i forbruget med de nye lægemidler, som er medtaget i den reviderede behandlingsvejledning.
RADS havde en første drøftelse af antitrombotikafagudvalgets
behandlingsvejledninger. Rådet gjorde opmærksom på, at det
var vigtigt, at der sikres overensstemmelse mellem Sundhedsstyrelsens Nationale Rekommandationsliste og RADS behandlingsvejledninger på området. Der var i øvrigt bred enighed om,
at fagudvalget havde udført et flot og omfattende arbejde. RADS
ønskede dog at se de præsenterede behandlingsvejledninger i en
sammenhæng med de resterende behandlingsvejledninger, som
planlægges forelagt på RADS møde den 18. juni 2012.

3. Meddelelser fra formandsskabet
Formanden henviste til, at RADS tidligere har besluttet at nedsætte et fagudvalg vedrørende våd-AMD. Da lægemidlet fortsat
ikke er markedsført blev det besluttet at udskyde igangsættelsen
af arbejdet, indtil lægemidlet er markedsført. Inden fagudvalget
igangsættes skal der udarbejdes et revideret fagudvalgskommissorium.
Formanden nævnte, at der regionalt er fremsat ønske om at
igangsætte et fagudvalg for behandling af prostatakræft. Ønsket
bunder bl.a. i at Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemid-

ler (UVKL) inden for det seneste års tid har godkendt flere midler
til denne behandling. Formanden orienterede om, at sekretariatet vil udarbejde et oplæg til nedsættelse af et fagudvalg på området til næste møde i RADS.
Formanden meddelte, at adalimumab efter det seneste møde i
RADS har fået godkendt udvidelse af labelling til ulcerøs colit. På
denne baggrund opdateres behandlingsvejledningen og baggrundsnotatet for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske tarmsygdomme i overensstemmelse med
RADS tidligere godkendelse af dokumenterne. Dokumenterne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside hurtigst muligt.
Næstformanden orienterede om, at Dansk Hæmatologisk Selskab igen i år har foretaget en samlet vurdering af ny på medicin
på området for 2013.

4. Anbefaling af lægemidler uden for godkendt indikation
Behandlingsvejledningerne vil langt fra i alle tilfælde kunne
dække klinikernes behov, hvis der ikke kan anbefales lægemidler
uden for godkendt indikation. Dette gælder bl.a. i de tilfælde,
hvor der ikke eksisterer godkendte lægemidler til den pågældende indikation, hvilket ofte er tilfældet for børn, gravide og ældre
mennesker, samt ved behandling af meget syge patienter, fx
kræftpatienter, hvor andre lægemidler med godkendt indikation
enten ikke har haft effekt eller ikke har vist tilstrækkelig effekt.
Det blev i den forbindelse meddelt, at Danske Regioner fortsat er
i dialog med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om anbefaling af lægemidler uden for godkendt indikationsområde.

5. Tilbagemelding fra fagudvalg
Fagudvalget for biologisk behandling af reumatologiske lidelser
og fagudvalget for antimykotika har efter RADS seneste møde
besvaret spørgsmål stillet af rådet.
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RADS godkendte på denne baggrund behandlingsvejledninger og
baggrundsnotater udarbejdet af de to fagudvalg.

6. Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende nye fagudvalg under rådet:
 Fagudvalg for medicinsk behandling af kolorektalcancer
(mKRC)
 Fagudvalg for medicinsk behandling af metastaserende nyrecellecancer (mRCC)
 Fagudvalg for medicinsk behandling med antipsykotika
 Fagudvalg for symptomforbedrende behandling af sklerose
med Fampyra og Sativex
RADS bemærkede, at man skal være opmærksom på, at antipsykotika også anvendes i primærsektoren, hvorfor det er vigtigt at IRF under Sundhedsstyrelsen inddrages i fagudvalget for
medicinsk behandling med antipsykotika.
Fagudvalgskommissorierne blev i øvrigt godkendt med enkelte
få ændringer.

7. Genindkaldelse af fagudvalg
RADS besluttede at genindkalde fagudvalget for HIV/AIDS med
henblik på, at fagudvalget foretager en revurdering af den gældende behandlingsvejledning på terapiområdet. Fagudvalget skal
i revurderingen belyse ligeværdigheden af 1. linjebehandlingen
af en række lægemidler.

8. Revision af RADS kommissorium
RADS kommissoriet revideres, så rådet også kan påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale behandlingsvejledninger på
områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehusmedicin, men hvor der for eksempel kan opnås bedre kvalitet
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i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå
regional konsensus.

9. GRADE
Formanden samlede op på det temamøde om GRADE, som blev
afholdt for rådet medlemmer i marts måned. GRADE anvendes i
dag i alle fagudvalg under RADS. Formålet er at specificere lighederne mellem lægemidlerne i forhold til behandlingsvalg. Dette sikrer, at ligeværdige lægemidler indgår i behandlingsvejledningerne på lige fod, ligesom beslutningsgrundlaget bliver transparent.

10.Videndeling om implementering af RADS anbefalinger
og opfølgning på monitoreringsdata
Formanden orienterede om, at Danske Regioners bestyrelse har
besluttet en række fælles kvalitetsinitiativer. Man har bl.a. anbefalet, at der sker en yderligere systematisk videndeling på tværs
af regionerne om arbejdet med at implementere RADS behandlingsvejledninger.
RADS besluttede at afholde et temamøde om regionernes implementering af RADS anbefalinger og opfølgning på monitoreringsdata til november 2012.

11.Kommende RADS møder
Der afholdes et ekstra møde den 18. juni 2012. Baggrunden for
mødet et bl.a. et ønske om at færdigøre arbejdet på antitrombotikaområdet før sommerferien.
Der blev fastlagt følgende mødedatoer for 2013:
 24. januar, kl. 12.00 – 16.00
 25. april, kl. 12.00 – 16.00
 20. juni, kl. 12.00 – 16.00
 31. oktober, kl. 12.00 – 16.00
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12.Eventuelt
Der var ingen kommentarer under dette punkt.

