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Referat af 9. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) tirsdag den 30. oktober 2012
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand), Steen Werner Hansen, Carl-Otto Gøtzsche Birgitte Klindt
Poulsen, Lars Nielsen, Inger Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm,
Hanne Rolighed Christensen, Teis Andersen, Henrik Villadsen,
Flemming Sonne, Tommy Kjelsgaard
Afbud
Gitte Søndergaard Nielsen og Frank Ingemann Jensen
Tilstedeværende medlemmer fra RADS fagudvalg (under
punkt 2)
Fra RADS fagudvalg: Jens Ole Nielsen, Jesper Stentoft, Søren
Cold, Lars Hvilsted Rasmusen og Steen Elkjær Husted
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch, Terese Teilmann og
Thomas Birk Andersen (referent)
Herudover deltog Bo Barfod og Merete Chur Fischer (under
punkt 2)

1. Godkendelse af dagsorden
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Dagsordenen blev godkendt.

2. Afrapportering fra fagudvalg
Fagudvalgsformand ledende overlæge, professor, dr. med Jens
Ole Nielsen indledte afrapporteringen fra de fire fagudvalg, som
havde udarbejdet behandlingsvejledninger til mødet med at
gennemgå et udkast til revideret behandlingsvejledning for
HIV/AIDS. Herefter gennemgik fagudvalgsformændene Jesper
Stentoft og overlæge, ph.d. Søren Cold henholdsvis udkast til
behandlingsvejledning for behandling af Kronisk Myeloid Leukæmi (CML) og udkast til behandlingsvejledning for forebyggelse
af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer. Til sidst gennemgik fagudvalgsmedlem
overlæge Lars Hvilsted Rasmussen og fagudvalgsformand ledende overlæge, dr. med Steen Elkjær Husted de resterende to behandlingsvejledninger for brug af antitrombotika, som RADS ikke
tidligere havde behandlet.
RADS godkendte forslaget til revideret behandlingsvejledning for
HIV/AIDS og forslaget til behandlingsvejledning for behandling af
Kronisk Myeloid Leukæmi

(CML).

Behandlingsvejledningerne

sendes til regionerne og offentliggøres på Danske Regioners
hjemmeside.
Med hensyn til behandlingsvejledningen for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser
ved solide tumorer og behandlingsvejledningerne for antitrombotika ønskede RADS, at de to fagudvalg afklarede og præciserede
nogle forhold yderligere, inden fagudvalgenes behandlingsvejledninger drøftes på ny.
Endelig besluttede RADS at bede antitrombotikafagudvalget om
at revurdere behandlingsvejledningen for tromboseprofylakse til
ortopædkirurgiske patienter. Fagudvalget skal samtidig belyse,
hvorvidt behandlingsvejledningen for tromboseprofylakse til medicinske patienter påvirkes af førnævnte revurdering.
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3. Meddelelser fra formandsskabet
Nyt RADS fagudvalg
Formanden orienterede om, at der henover sommeren efter
skriftlig høring af rådet er nedsat et fagudvalg for medicinsk behandling

af kastrationsresistent

prostatacancer

under

RADS. Fagudvalgsmedlemmerne er udpeget og vil snarest muligt påbegynde arbejdet i fagudvalget.
Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)
Formanden informerede om, at Danske Regioners bestyrelse har
nedsat KRIS. KRIS skal efter ansøgning fra regioner, videnskabelige selskaber og DMCG’er koordinere ibrugtagning af kræftmedicin. I tilfælde, hvor regionerne finder, at der er særligt behov for at koordinere ibrugtagning af anden medicin end kræftmedicin, skal KRIS også koordinere denne medicin.
RADS vil løbende blive informeret om KRIS beslutninger, så disse kan indgå i RADS overvejelser vedrørende nedsættelse af nye
fagudvalg eller genindkaldelse af eksisterende fagudvalg med
henblik på revision af gældende behandlingsvejledninger.

4. Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende nye fagudvalg under rådet:
 Fagudvalg for behandling af øjensygdomme herunder vådAMD
 Fagudvalg for behandling med væksthormon
Formanden bemærkede, at RADS på sit 5. møde havde besluttet
at nedsætte et fagudvalg om behandling af aldersbetinget øjensygdom (våd AMD) med Avastin vs. Lucentis. Det nye fagudvalg
for behandling af øjensygdomme herunder våd-AMD erstatter
det førnævnte fagudvalg. Det nye fagudvalg skal i modsætning
til det første fagudvalg ikke se på muligheden for at behandle
våd-AMD uden for indikation med Avastin.
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Kommissorierne for de to fagudvalg blev godkendt med enkelte
få ændringer.

5. Genindkaldelse af fagudvalg
RADS besluttede at genindkalde fagudvalgene for biologisk behandling af henholdsvis dermatologiske og reumatologiske lidelser.
Fagudvalget for biologisk behandling af dermatologiske lidelser
Fagudvalget skal revurdere anvendelse af ustekinumab i kaskaden efter, at der yderligere er opbygget 12 måneders klinisk
erfaring. Endvidere skal fagudvalget forholde sig til placeringen
af det nye lægemiddel tofacitinib.
Fagudvalget for biologisk behandling af reumatologiske lidelser
Fagudvalget skal forholde sig til ny dokumentation på golimumab til RA, herunder forholde sig til i hvilket omfang det kan
påvirke rekommandationen. Det skal i den sammenhæng overvejes om, det kræver justeringer af vejledninger for AS og PSA,
hvor ny dokumentation også skal inddrages. Endvidere skal
fagudvalget forholde sig til placeringen af det nye lægemiddel
tofacitinib.

6. Status over RADS fagudvalg
Punktet blev udskudt til næste møde.

7. Inddragelse af patientforeninger
Patientforeninger har i dag mulighed for at komme med skriftlige
bemærkninger til RADS fagudvalg. Herudover inviteres patientforeningerne til møde med fagudvalgsformanden, når der er ved
at foreligge et færdigt udkast til behandlingsvejledning.

RADS fandt det naturligt at inddrage patienterne yderligere i
RADS arbejdet. RADS besluttede på denne baggrund at invitere
Danske Patienter til at deltage med et medlem i RADS.

8. Eventuelt
RADS næste møde afholdes torsdag den 24. januar 2013, kl.
12.00 – 16.00, i Danske Regioner.
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