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Referat af 14. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt tirsdag den 12. november 2013
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Jørgen Schøler Kristensen (næstformand), Henrik Villadsen,
Steen Werner Hansen, Hanne Rolighed Christensen, Birgitte
Klindt Poulsen, Leif Vestergaard Petersen, Lars Nielsen, Inger
Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm, Carl-Otto Gøtzsche, Teis Andersen, Flemming Sonne og Tommy Kjelsgaard
Afbud
Svend Hartling, Frank Ingemann Jensen og Gitte Søndergaard
Nielsen
Tilstedeværende medlemmer fra RADS fagudvalg (under
punkt 2)
Fra RADS fagudvalg: Per Pfeiffer, Lone Nørgaard Petersen, Anders Juul, Per Soelberg Sørensen, Torben Lykke Sørensen, Klaus
Brasso og Gedske Daugaard
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch, Terese Teilmann, Ann Vilhelmsen og Thomas Birk Andersen (referent)
Bo Barfod, Tenna Bekker og Merete Chur Fischer deltog desuden
under punkt 2.

Thomas Birk Andersen
Tel. 35 29 82 70
E-mail: tad@regioner.dk

Side 2

1.

Godkendelse af dagsorden
Mødets dagsorden blev godkendt.

2.

Afrapportering fra fagudvalg
Der var inviteret repræsentanter fra 5 fagudvalg, som forelagde fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger for
deres respektive terapiområder.
Fagudvalg for medicinsk behandling af kolorektalkræft
Fagudvalgsformand overlæge, professor Per Pfeiffer, fremlagde sammen med overlæge Lone Nørgaard Petersen fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning for medicinsk 1. og
2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalkræft.
RADS godkendte med enkelte forbehold behandlingsvejledningen. Fagudvalget orienteres om, at vejledningen kan træde i kraft efter enkelte justeringer, som vil fremgå af behandlingsvejledningen, når den offentliggøres.
Fagudvalg vedrørende væksthormon
Fagudvalgsformand professor, klinikchef Anders Juul, forelagde fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne.
RADS godkendte med en mindre præcisering behandlingsvejledningen.
Fagudvalg for multipel sklerose
Fagudvalgsformand professor, overlæge Per Soelberg Sørensen, deltog i mødet, hvor han præsenterede fagudvalgets
forslag til revideret behandlingsvejledning for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning. Forinden offentliggørelse skal der dog foretages enkelte præci-

seringer i vejledningen med henblik på at sikre en sikker anvendelse af det nye lægemiddelstof teriflunomid.
Fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD), diabetisk maculaødem
og retinal venetrombose
Fagudvalgsmedlem overlæge Torben Lykke Sørensen gennemgik fagudvalgets udkast til følgende tre behandlingsvejledninger for behandling af øjensygdomme: Vejledning for
behandling af diabetisk maculaødem, vejledning for behandling af retinal veneokklusion, vejledning for behandling af
våd-AMD.
RADS godkendte de tre behandlingsvejledninger.
Fagudvalg for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft
Fagudvalgsformand overlæge Klaus Brasso og fagudvalgsmedlem overlæge, dr. med Gedske Daugaard præsenterede
fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning for medicinsk
behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.
RADS kunne ikke godkende fagudvalgets forslag til behandlingsvejledning. Fagudvalget havde bl.a. lagt op til, at man
skulle anvende Xtandi som standardbehandling til patienter,
som tidligere er behandlet med Zytiga. Baggrunden for RADS
beslutning skal ses i lyset af, at alt tyder på, at patienter generelt ikke vil have effekt af behandling med Xtandi, efter de
er behandlet med Zytiga. RADS er hermed helt på linje med
Koordinationsrådet

for

ibrugtagning

af

sygehusmedicin

(KRIS), som af samme årsag tidligere har afvist at indføre
Xtandi som standardbehandling til patienter behandlet med
Zytiga. RADS fandt, at Xtandi kun vil kunne anvendes efter
Zytiga, hvis det sker i godkendte protokollerede forsøg.
Behandlingsvejledningen vil blive tilrettet. Det vil fremgå af
vejledningen, som offentliggøres, hvor RADS har ændret i
fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning.
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Fagudvalg for røntgenkontraststoffer
Der er tale om en mindre revurdering af den gældende behandlingsvejledning, hvor vejledningen er blevet opdateret i
forhold til nye guidelines fra det europæiske ESUR. Der deltog ikke medlemmer fra fagudvalget på mødet.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning.
De på mødet godkendte behandlingsvejledninger samt vejledninger som tilrettes efter mødet fremsendes til regionerne
og offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside. Herudover fremsendes behandlingsvejledningerne til Amgros med
henblik på, at de kan indgå i kommende udbud af lægemidler
på de respektive terapiområder.

3.

Meddelelser fra formanden
Præcisering af referat fra RADS 13. møde
Næstformanden informerede om, at det fremgik af referatet
fra 12. møde, at fagudvalget for antimykotika skulle genindkaldes, efter at det europæiske selskab på området, ESCMID,
har udsendt nye retningslinjer. Det skulle i stedet have fremgået af referatet, at opdatering af vejledningen blev godkendt på mødet med henblik på umiddelbar implementering.
Reaktivering af fagudvalg
Næstformanden orienterede om, at der indføres en ny og
hurtigere sagsbehandlingsprocedure omfattende nye lægemidler med en allerede beskrevet virkningsmekanisme på et
terapiområde, hvor der i forvejen foreligger en RADS behandlingsvejledning.
Fremover vil sekretariatet i overensstemmelse med kommissoriet igangsætte vurdering af sådanne lægemidler. Når arbejdet bliver påbegyndt orienteres RADS, som har indsigelsesret.
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4.

Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende nye fagudvalg under
rådet:

5.

•

Fagudvalg for medicinsk behandling af depression

•

Fagudvalg for Anæmi (blodmangel)

Status for RADS arbejde og plan for kommende fagudvalg
Sekretariatet fremlagde en status over RADS arbejde. Herudover drøftede RADS mulige kommende indsatsområder.

6.

Eventuelt
RADS afholder næste møde torsdag den 30. januar 2014, kl.
10.00 – 14.00.
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