Kommissorium for Fagudvalget vedrørende forebyggelse af
skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser
ved solide tumorer 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 forpligtende
rammer på klinisk niveau for anvendelse af dyr sygehusmedicin.
Med beslutningen blev Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) nedsat 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.
Gennem tilvejebringelse af national konsensus om behandlingsvejledninger og medicinrekommandationer opnås et
solidt fagligt grundlag for regionernes fælles indkøb af
sygehusmedicin.
Målet med arbejdet er at skabe en højere kvalitet i medicinanvendelsen, en mere effektiv ressourceanvendelse
samt at medicinanvendelsen på tværs af regionerne i højere grad ensrettes.

Tilhørsforhold/
Reference/
fortrolighed

Fagudvalget refererer til RADS. Fagudvalget betragtes som
en intern arbejdsgruppe. Materiale fra fagudvalgets arbejde
betragtes som internt og kan ikke udveksles med andre
end det naturlige bagland. Fagudvalgets medlemmer underskriver en habilitetserklæring umiddelbart efter udpegningen. Habilitetserklæringerne bliver offentliggjort sammen med listen over medlemmerne i Fagudvalget.

Deltagere, ansvarsområder/
kompetencer

Fagudvalgets medlemmer forventes i arbejdet at repræsentere det udpegende organ.
Fagudvalgets sammensætning
 En specialeansvarlig overlæge inden for klinisk medicinsk onkologi med speciale i mammae- og prostatacancer fra regionerne
 En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
med speciale i kirurgisk- eller stråleonkologi, alternativt
lungecancer
 En repræsentant for Dansk Selskab for Anæstesiologi
og Intensiv Medicin
 En repræsentant fra Dansk Multidisciplinær Cancer
Gruppe- for palliativ indsat (DMCG-PAL) eller Dansk
Selskab for Palliativ Medicin (DSPM)
 En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
 En repræsentant for Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
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Fagudvalget skal udarbejde forslag til behandlingsvejledninger samt medicinrekommandationer inden for
terapiområdet.
Herunder skal der udarbejdes en risiko- og konsekvensvurdering for lægemidlernes anvendelse.
Fagudvalget skal i behandlingsvejledningen opstille et
efterlevelsesmål for hvor stor en andel det enkelte
lægemiddel estimeres at udgøre i forhold til det samlede
lægemiddelforbrug inden for fagudvalgets terapi-område
samt en seponeringsstrategi.
Fagudvalget skal afholde møde med relevante leverandører, samt forholde sig til skriftligt materiale fra leverandørerne.
Fagudvalget skal forholde sig til evt. skriftligt input fra
relevante Patientforeninger, ligesom formanden samt et
ekstra medlem af Fagudvalget, ved et møde, skal formidle indholdet af behandlingsvejledningen inden det
endelige udkast foreligger.
Fagudvalget skal forholde sig til, hvordan en hensigtsmæssig forbrugsopfølgning kan finde sted i relation til
efterlevelsesmålene.
Fagudvalget skal forholde sig til, hvordan kommunikationen af behandlingsvejledning og de endelige rekommandationer sker mest hensigtsmæssigt.

Forretningsorden





Afrapportering

Fagudvalgets indstilling til behandlingsvejledninger forelægges RADS med henblik på endelig beslutningstagen, senere
orienteres RADS om de endelige rekommandationer.

Kommissoriets

Kommissoriet er gyldigt fra godkendelsestidspunkt og maksimalt 3 år.

gyldighed

Fagudvalgene indkaldes efter behov
Mødeplan: ca. 3-6 møder af ca. 5 timers varighed
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber indstiller en formand til fagudvalget fra Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. Formanden for RADS har kompetence til
at godkende indstillingen på vegne af RADS
 Sekretariatsfunktionen og projektledelsen varetages af
Amgros
 Sekretariatet og formanden udsender dagsorden senest
en uge før mødet og referat senest en uge efter mødet
 Møderne afholdes i København
Formanden kan supplere fagudvalget med personer, der besidder kompetencer, som vurderes væsentlige for fagudvalgets arbejde.

Godkendelsesdato

24. august 2011

Møderække

1. møde afholdes ca. 6 – 8 uger efter at sidste person er
udpeget.

Tidspunkt for re-

Terapiområdet revurderes ad hoc.

vurdering
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