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Retningslinjer for inddragelse af patientforeninger under arbejdet i RADS fagudvalg
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har besluttet, at
patientforeningerne skal høres i forbindelse med, at RADS fagudvalg
udarbejder behandlingsvejledninger.
Arbejdsprocessen i regi af RADS - Fagudvalgskommissoriet
Fagudvalgene nedsættes af RADS. Efter de enkelte RADS-møder fremgår det af Danske Regioners hjemmeside hvilke nye fagudvalg, der er
blevet nedsat. Retningslinjerne for sammensætningen af fagudvalgene
fremgår endvidere af kommissorierne for fagudvalgene.
Når formanden for RADS har godkendt medlemmerne af Fagudvalget
offentliggøres navnene på medlemmerne på Danske Regioners hjemmeside. Fagudvalgenes kommissorier offentliggøres ligeledes. Dagsorden og fagudvalgsreferater offentliggøres ikke.
Udarbejdelse af behandlingsvejledninger i regi af RADS
RADS har som nævnt besluttet at inddrage patientforeningerne i forbindelse med, at RADS fagudvalg udarbejder behandlingsvejledninger.
Relevante patientforeninger vil på den baggrund ved nedsættelsen af et
nyt fagudvalg få mulighed for at fremsende oplysninger, som patientforeningerne mener fagudvalgene bør tage hensyn til i sit arbejde. De
pågældende patientforeninger inviteres tillige til et møde med fagudvalgsformanden samt yderligere ét medlem af fagudvalget, når der er

ved at foreligge et udkast til behandlingsvejleding fra fagudvalget. Inddragelsen sker som udgangspunkt efter følgende retningslinjer:
•

Sekretariatet informerer Danske Patienter om nedsættelse af et
nyt fagudvalg.

•

Sekretariatet anmoder samtidig Danske Patienter om at tage
kontakt til eventuelle patientforeninger, der har interesse i den
behandlingsvejledning, der skal udarbejdes af det nynedsatte
fagudvalg.

•

Patientforeningen informeres om, at foreningen har mulighed for
at fremsende oplysninger (max 10 sider), som patientforeningen
finder fagudvalget bør tage hensyn til i sit arbejde.

•

Fagudvalgene inddrager patientforeningens materiale på lige fod
med andet materiale i sit arbejde.

•

Patientforeningerne inviteres til et møde med fagudvalgsformanden og yderligere ét medlem af fagudvalget, når arbejdet med
behandlingsvejledningen nærmer sig sin afslutning. Patientforeningerne inviteres til mødet ca. 3 uger før, at mødet finder
sted.

•

Møderne foregår i Danske Regioners mødelokaler.

•

Patientforeningen vil på mødet få information om, hvorvidt fagudvalget har fundet anledning til at tage hensyn til patientforeningens fremsendte materiale. Såfremt fagudvalget ikke har
fundet anledninger hertil, kan patientforeningen få en begrundelse herfor af bl.a. fagudvalgsformanden samt spørge yderligere ind til årsagen.
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