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Tilstedeværende medlemmer af RADS:
Svend

Hartling

(formand),

Gitte

Søndergaard

Nielsen,

Carl-Otto

Gøtzsche, Birgitte Klindt Poulsen, Henrik Villadsen, Steen Werner Hansen, Lars Nielsen, Teis Andersen, Lone de Neergaard, Steffen Thirstrup,
Flemming Sonne og Tommy Kjelsgaard.
Afbud:
Anne Thomassen, Frank Ingemann Jensen, Hanne Rolighed Christensen
og Inger Bjeldbak-Olesen.
Andre tilstedeværende:
Formænd for fagudvalg: Per Soelberg Sørensen, Henrik Nielsen og Jens
Ole Nielsen (til stede under punkt 1, 2 og 3).
Fra sekretariatet: Terese Teilmann, Marie Lund, Dorthe Bartels, Ulla Ege
Johansen, Bo Barfod, Lisbeth Simper Elmstrøm og Thomas Birk Andersen (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordnen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede indledningsvist om den del af aftalen om
regionernes økonomi for 2011, der omhandlede RADS. Aftalen er

indgået mellem regeringen og Danske Regioner den 12. juni
2010. Med aftalen bakker parterne op om RADS.
Formanden oplyste, at han sammen med sekretariatet i juni måned havde afholdt møde med patientforeningen Danske Patienter.
Formanden oplyste endvidere, at sekretariatet – som besluttet
på sidste møde i RADS – er i færd med at undersøge mulighederne for at etablere en database, der kan følge brugen af biosimilære lægemidler.
Formanden nævnte kort, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA (Food and Drug Administration), for tiden overvejer at
indskrænke anvendelsen af Avastin i forhold til brystkræftpatienter.
Formanden oplyste, at han havde drøftet snitflader med Sundhedsstyrelsen i forhold til Nationalt Udvalg til Vurdering af Kræftlægemidler (UVKL) og RADS. RADS vil få forelagt et oplæg på
næste møde.
3. Afrapportering fra fagudvalg
Formanden repeterede, at behandlingsvejledninger, som udarbejdes af fagudvalg under RADS, offentliggøres, når Amgros har
afholdt og afsluttet udbud for de omhandlede lægemiddelgrupper.
Formanden bød herefter formændene for de tre fagudvalg velkommen til mødet i RADS, hvor formændene var indbudt til at
fremlægge fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger for
terapiområderne sklerose, kronisk hepatitis B og C samt
HIV/AIDS.
Behandlingsvejledingen for sklerose blev herefter gennemgået af
professor, overlæge, dr. med. Per Soelberg Sørensen, behandlingsvejledningen for hepatitis B og C blev gennemgået af professor, ledende overlæge, dr. med. Henrik Nielsen og behandlingsvejledningen for HIV/AIDS-området blev gennemgået af
professor, ledende overlæge, dr. med. Jens Ole Nielsen.
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Formændene fra fagudvalgene besvarede efter gennemgangen
af deres respektive behandlingsvejledning spørgsmål fra medlemmerne af RADS. Formanden takkede fagudvalgsformændene
for et flot og veludført arbejde.
Behandlingsvejledningerne blev med enkelte rettelser godkendt
af RADS.
RADS drøftede mulighederne for at forbedre monitoreringen af
den del af lægemiddelforbruget, som bliver omfattet af de behandlingsvejledninger, der udarbejdes i regi af RADS. Formanden bad sekretariat om at sikre, at Danske Regioner udarbejder
et oplæg om udvikling af et regionalt monitoreringssystem, der
kan drøftes i regionernes sundhedsdirektørkreds
Endelig blev det på baggrund af de erfaringer, som var opnået i
fagudvalgene besluttet at fortsætte med at invitere de omhandlede lægemiddelleverandører til møde i fagudvalgene.
4. Status for igangværende fagudvalg
Formanden gav sammen med sekretariat en kort status for fagudvalget om ikke-ioniserende røntgenkontrastmidler, neutropeni
med human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) og
endokrin terapi af brystkræft (aromatasehæmmere). Det er hensigten, at alle tre fagudvalg fremlægger en afrapportering samt
indstilling til behandlingsvejledning på næste møde, der afholdes
den 20. januar 2011.
RADS tog orienteringen til efterretning.
5. Nye terapiområder
RADS besluttede at nedsætte fire nye fagudvalg på følgende terapiområder:
• Endokrin behandling af Cancer Prostatae
• Biologiske lægemidler i reumatologi
• Biologiske lægemidler i dermatologi
• Biologiske lægemidler i gastroenterologi
Kommissorium for fagudvalget vedrørende endokrin behandling
af Cancer Prostatae blev godkendt. Kommissorium for de 3
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sidstnævnte udvalg fremsendes til rådets medlemmer med henblik på bemærkninger.
6. Håndtering af Lucentis på øjenafdelinger
Formanden oplyste, at sekretariatet som opfølgning på det sidste møde i RADS har gennemført en undersøgelse af, hvordan
Lucentis håndteres i praksis på øjenafdelingerne.
Undersøgelsen viser, at der ikke forekommer ”spild” i form af
bortkastelse af overskydende Lucentis på øjenafdelingerne.
Formanden orienterede herudover om, at der fortsat ikke foreligger resultater fra det amerikanske National Institute of
Healths (NIH) vedrørende det kliniske studie, der skal sammenligne Lucentis og Avastin ved behandling af våd AMD. De seneste
forlydender indikerer, at der tidligst vil foreligge et resultat af
undersøgelsen i foråret 2011.
RADS tog orienteringen til efterretning.
7. Kommende møder
Det planlagte møde den 2. december 2010 flyttes til januar
2011.
RADS fastsatte følgende faste møder for 2011:
• Torsdag den 20. januar 2011, kl. 12.00 – 16.00
• Torsdag den 12. maj 2011, kl. 12.00 – 16.00
• Torsdag den 6. oktober 2011, kl. 12.00 – 16.00
8. Eventuelt
Der blev på mødet efterlyst mulighed for at kunne videresende
modtaget post og materiale til sekretariat for RADS. Formanden
oplyste hertil, at dette fremover kan fremsendes til sekretariatet.
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