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Folketingets Ombudsmands endelige redegørelse i sagerne om aktindsigt i
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)
RADS har i dag modtaget Folketingets Ombudsmands endelige redegørelse i tre sager, der alle har
omhandlet, hvorvidt RADS er omfattet af reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.
RADS har siden sin etablering gjort meget for at skabe åbenhed om RADS’ arbejde ved blandt andet
at benytte hjemmesiden til offentliggørelse af en lang række dokumenter, der således ligger frit tilgængeligt for enhver.
Sagerne for Folketingets Ombudsmand skyldtes, at tre aktører havde bedt om at få udleveret yderligere dokumenter end dem, RADS havde offentliggjort på hjemmesiden. RADS afslog at meddele aktindsigt, idet RADS ikke anså sig for værende omfattet af offentlighedsloven.
Sagerne for Folketingets Ombudsmand har omhandlet, hvorvidt RADS var omfattet af offentlighedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 -3. RADS har afvist at være omfattet af den nævnte bestemmelse. Dette har
Folketingets Ombudsmand givet RADS medhold i.
Folketinget Ombudsmand har dog samtidig udtalt, at han i stedet ser RADS for værende omfattet af
offentlighedslovens § 2. Derved bliver RADS alligevel omfattet af offentlighedsloven og dermed reglerne om aktindsigt. RADS ser ingen grund til at anfægte Folketingets Ombudsmands juridiske kompetence, og RADS tager derfor redegørelsen til efterretning.
RADS vil fortsætte med at offentliggøre en lang række dokumenter på hjemmesiden, idet RADS ser
det som sin opgave at medvirke til åbenhed. Idet omfang RADS måtte modtage anmodning om udlevering af andre dokumenter end dem, der allerede er offentligt tilgængelige på RADS’ hjemmeside, vil
RADS behandle sådanne henvendelser ud fra reglerne om aktindsigt.

RADS blev etableret af Danske Regioner i oktober 2009 og er sammensat med repræsentanter fra:
Regionerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, Amgros og
Danske Regioner.
RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, samt at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. RADS kan desuden påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale
behandlingsvejledninger på områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehusmedicin.
RADS nedsætter fagudvalg med eksperter, som har til opgave at skabe konsensus om valg af medicin
gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger.

