Kommissorium for Fagudvalg for
Non-Ioniske Røntgenkontraststoffer til anvendelse ved
CT-scanninger, Koronarangiografier og andre Røntgenundersøgelser under
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
Idegrundlag

Danske Regioners bestyrelse har som opfølgning på økonomiaftalen
med regeringen besluttet, at regionerne skal forstærke arbejdet med
at skabe konsensus og forpligtigende rammer på klinisk niveau for
anvendelse af dyr sygehusmedicin, så medicinanvendelsen på tværs
af regionerne i højere grad ensrettes.
Gennem tilvejebringelse af national konsensus om medicinrekommandationer og behandlingsvejledninger opnås et solidt fagligt
grundlag for regionernes fælles indkøb af sygehusmedicin.
Målet med arbejdet er, at skabe en højere kvalitet i medicinanvendelsen og en mere effektiv ressourceanvendelse.
Med beslutningen nedsættes Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) med deltagelse af regionerne, Danske Regioner,
Amgros, Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi
(IRF) og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, som opnår beslutningskompetence på området. RADS nedsætter fagudvalg og udpeger en formand efter indstilling fra et relevant fagligt selskab.

Tilhørsforhold/
Reference/
fortrolighed

Fagudvalget refererer til RADS. Fagudvalget betragtes som en intern
arbejdsgruppe. Materiale fra fagudvalgets arbejde må ikke videregives til tredje person. Fagudvalgets medlemmer underskriver en habilitetserklæring forud for første møde. Habilitetserklæringerne bliver
offentliggjort sammen med listen over medlemmerne i Fagudvalget,
efter første Fagudvalgsmøde.

Side 2

Deltagere,ansvarsområder/
kompetencer

Sammensætning af Fagudvalget for Non-Ioniske Røntgenkontraststoffer til anvendelse ved CT-scanning, koronarangiografi og andre røntgenundersøgelser:










Opgaver/
kommissorium

En speciallæge i radiologi fra hver region.
En speciallæge i kardiologi, udpeget af Dansk Kardiologisk Selskab.
2-3 radiografer med specialviden for anvendelse af
røntgenkontraststoffer til CT-scanninger, koronarangiografier og andre røntgenundersøgelser.
En repræsentant fra Dansk Radiologisk Selskab.
En klinisk farmakolog.
En klinisk farmaceut med erfaring fra en relevant afdeling.
En fagperson med specialviden om patientsikkerhed.
Eventuelt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.
To repræsentanter fra Amgros.



Fagudvalget skal med udgangspunkt i Dansk Radiologisk Selskab guidelines for Røntgenkontraststoffer,
samt ”ESUR Guidelines on Contrast Media” udarbejde
forslag til behandlingsvejledninger for anvendelse af
non-ioniske røntgenkontraststoffer til CT-scanninger,
koronarangiografier og andre røntgenundersøgelser.



Endvidere skal fagudvalget vurdere arbejdsmiljømæssige faktorer ved den enkelte form for emballage. Her
tænkes specielt på vægt, affaldssortering samt risiko
for snitskader ved åbning af metalkapsler.



Fagudvalget skal vurdere konsekvensen ved kobling af
leverance af røntgenkontraststoffer med utensilier i
form af slanger og sprøjter, samt teknisk udstyr i form
af f.eks. sprøjtepumper.
Dette udstyr leveres ofte af samme koncern som leverer røntgenkontraststoffet, hvorfor utensilier og teknisk udstyr leveres på specielle vilkår.
Fagudvalget skal derfor tage stilling til den potentielle
sikkerhed mod utilsigtede hændelser, der opnås ved
denne kobling af lægemidler med utensilier.



Fagudvalget skal sammen med Amgros tilrettelægge
udbud, på baggrund af de prioriterede rekommandationer, og evaluere de indkomne tilbud. Fagudvalget
skal for hvert rekommanderet lægemiddel opstille en
målsætning for, hvor stor en andel det rekommanderede lægemiddel bør udgøre i forhold til analoge lægemiddelordinationer inden for terapiområdet.

Side 3

Forretningsorden








Fagudvalgene indkaldes efter behov
Mødeplanen er 3 møder af 3 timers varighed. Såfremt
det er nødvendigt kan der indkaldes til yderligere møder. Disse kan eventuelt afvikles som telekonference.
Dansk Medicinsk Selskab indstiller en formand til fagudvalget fra Dansk Radiologisk Selskab. Formanden
udpeges af formanden for RADS.
Sekretariatsfunktionen og projektledelsen varetages af
Amgros.
Sekretariatet udsender sammen med formanden
dagsorden senest en uge før mødet og referat senest
en uge efter mødet.
Møderne afholdes i København.

Afrapportering

Fagudvalgets indstilling til behandlingsvejledninger forelægges RADS med henblik på endelig beslutningstagen.

Kommissoriets gyldighed

Kommissoriet er gyldigt indtil den pågældende kontrakt er
indgået.
1. møde ca. 6 - 8 uger efter at sidste person er udpeget.

Møderække

Sidste møde ca. 3 - 6 måneder efter at personer til Fagudvalget er udpeget.
Tidspunkt for revurdering

Terapiområdet revurderes løbende.

