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Referat af 26. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS) afholdt onsdag den 8. juni 2016
Tilstedeværende medlemmer af Rådet
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Henrik Villadsen (næstformand), Per Damkier,
Birgitte Klindt Poulsen, Lars Nielsen, Leif Vestergaard Pedersen, Knut Borch-Johnsen,
Flemming Sonne, Anne Bukh, Claus Brøckner Nielsen, Inger Bjeldbak-Olesen, Søren
Brostrøm, Kim Brixen og Carl-Otto Gøtzsche.
Afbud
Tommy Kjelsgaard, Hanne Rolighed Christensen og Steen Werner Hansen.
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Fagudvalgsformand, overlæge, klinikchef, ph.d. Morten Hedegaard, fagudvalgsmedlem,
MPH, afdelingsjordemoder Kit Dynnes Hansen, fagudvalgsformand, afdelingslæge, ph.d.
Berit Christina Carlsen, fagudvalgsformand og -medlem afdelingslæge Susanne
Fabricius, fagudvalgsformand, overlæge Tine Houmann, fagudvalgsmedlem, professor
Martin Balslev, fagudvalgsmedlem, overlæge Erik Pedersen, fagudvalgsnæstformand,
professor, dr.med., ph.d., overlæge Simon Francis Thomsen, fagudvalgsformand,
ledende overlæge, ph.d. Anna-Marie Bloch Münster og fagudvalgsmedlem, overlæge,
dr.med., Ph.d. Lars Frost.
Fra sekretariatet
Niels Christian Hirsch, Dorthe Bartels, Thomas Birk Andersen, Marianne Wigant
Andersen og Maria Henze (referent).
Herudover deltog fra sekretariatet under pkt. 2:
Tenna Bekker, Andreas Pagh Rasmussen, Bo Barfod, Dorte Glintborg og Kirsten Holdt
Hemmingsen. Desuden overværede læge Maija Haastrup, Dansk Selskab for Klinisk
Farmakologi, mødet.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Afrapportering fra fagudvalg
De godkendte baggrundsnotater med tilhørende behandlingsvejledninger
bliver offentliggjort på RADS’ hjemmeside.
Blodpropforebyggende behandling: Fagudvalget vedrørende Antitrombotika –
AF 2.0, Antikoagulationsbehandling til patienter med atrieflimmer
Fagudvalgsformand, ledende overlæge, ph.d. Anna-Marie Bloch Münster og
fagudvalgsmedlem, overlæge, dr.med., ph.d. Lars Frost fremlagde
fagudvalgets udkast til opdateret baggrundsnotat. Et tidligere udkast var
blevet behandlet på Rådets 23. møde, hvor Rådet bad fagudvalget om at
foretage visse præciseringer af anbefalingerne.
Rådet drøftede men havde nogle bemærkninger, der skal indarbejdes, førend
udkastet kan godkendes.
ADHD: Fagudvalget vedrørende ADHD
Fagudvalgsformand, overlæge Tine Houmann, fagudvalgsmedlem, professor
Martin Balslev og fagudvalgsmedlem, overlæge Erik Pedersen fremlagde
fagudvalgets udkast til baggrundsnotat. RADS har ikke tidligere offentliggjort
baggrundsnotat for området, men et tidligere udkast var blevet behandlet på
Rådets 24. møde, hvor Rådet havde nogle spørgsmål til fagudvalget og
anbefalingerne.
Rådet drøftede udkastet og godkendte det fremlagte udkast med få
præciseringer.
Fødsler: Fagudvalget vedrørende igangsættelse af fødsler
Fagudvalgsformand, overlæge, klinikchef, ph.d. Morten Hedegaard og
fagudvalgsmedlem, MPH, afdelingsjordemoder Kit Dynnes Hansen fremlagde
fagudvalgets udkast til opdateret baggrundsnotat.
Rådet drøftede og godkendte det fremlagte udkast med en enkelt
præcisering.
Kronisk nældefeber: Fagudvalget vedrørende Urticaria
Fagudvalgsformand, afdelingslæge Susanne Fabricius og
fagudvalgsnæstformand, professor, dr.med., ph.d., overlæge Simon Francis
Thomsen fremlagde fagudvalgets udkast til baggrundsnotat. RADS har ikke
tidligere offentliggjort baggrundsnotat for området.
Rådet drøftede og godkendte det fremlagte udkast med få præciseringer.
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Svedkirtelbetændelse: Fagudvalget vedrørende Hidrosadenitis
Fagudvalgsformand, afdelingslæge, ph.d. Berit Christina Carlsen og
fagudvalgsmedlem, afdelingslæge Susanne Fabricius fremlagde fagudvalgets
udkast til baggrundsnotat. RADS har ikke tidligere offentliggjort
baggrundsnotat for området.
Rådet drøftede udkastet og nåede frem til, at Rådet ønskede
baggrundsnotatet udvidet med oplysninger om behandlingsmuligheder for en
større gruppe af patienter. Når fagudvalget har udarbejdet et nyt udkast,
skal det fremlægges for Rådet igen.
3. Formandens meddelelser
Fagudvalget vedrørende prostatakræft
Formanden orienterede om, at fagudvalget er dannet ved sammenlægning af
de to tidligere fagudvalg for medicinsk behandling af prostatakræft.
Fagudvalgets kommissorium er blevet justeret.
Fagudvalget vedrørende hæmofili
EMA har godkendt et nyt lægemiddel til behandlingen af patienter med
hæmofili. Fagudvalget er derfor blevet bedt om at igangsætte opdatering af
baggrundsnotatet.
Aktindsigtssager og henvendelser
RADS har behandlet en henvendelse fra Pfizer, hvor Pfizer udover at bede
om aktindsigt i fagudvalget vedrørende psoriasis’ arbejde også rejste nogle
spørgsmål om RADS processer.
SOBI (Swedish Orphan) har bedt om aktindsigt i diverse dokumenter i
forbindelse med fagudvalget vedrørende hæmofilis arbejde. Sekretariatet har
besvaret anmodningen.
Status på Medicinrådet
Formanden orienterede om, at arbejdet med at oprette Medicinrådet pågår.
Stillingsopslag for direktøren for Medicinrådet er offentliggjort. Medicinrådet
forventes at afholde dets første møde primo 2017.
4. Indstillinger
Oprettelsen af Medicinrådet betyder, at RADS vil tilstræbe af afslutte så
meget fagudvalgsarbejde som muligt inden 1. januar 2017, hvor
Medicinrådet efter planen skal afløse både KRIS og RADS. Sager fra
fagudvalg, der ikke når at blive afsluttet i RADS, vil blive færdigbehandlet i
henhold til RADS procedurer af Medicinrådet.
Der blev forelagt en indstilling fra sekretariatet og formandskabet om
prioritering af de enkelte fagudvalgs arbejde for resten af 2016.
Indstillingen blev godkendt.
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5. Øvrige punkter
Status på biosimilær task force
Rådet drøftede regionernes ibrugtagning af biosimilært eternacept.

---o0o--Næste rådsmøde (27. møde) afholdes onsdag den 28. september 2016
kl. 10.00 -16.30 hos Danske Regioner.
Det 28. rådsmøde afholdes over to dage.
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