Kommissorium for Fagudvalg for terapiområdet aromatasehæmmer (antiøstrogener) til medicinsk behandling af mammae cancer 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.

Deltagere, ansvarsområder/
kompetencer

Fagudvalget for aromatasehæmmer til adjuverende behandling af mammae cancer sammensætning:








En relevant fagperson fra hver region, som er speciallæge
indenfor onkologi (mammae cancer).
En repræsentant for Danish Breast Cancer Cooperative
Group (DBCG) og/eller en repræsentant for
Dansk Selskab for klinisk onkologi (DSKO)
En repræsentant fra Dansk Mammakirurgisk Selskab,
DMKS.
En klinisk farmakolog.
En klinisk farmaceut med erfaring fra en relevant afdeling.
Eventuelt en repræsentant fra Sundhedsstyrelsen.
To repræsentanter fra Amgros.
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Opgaver/
kommissorium





Forretningsorden









Fagudvalget skal indledningsvis forholde sig til DBCG anbefalinger og udarbejde behandlingsvejledninger indenfor
aromatasehæmmere til adjuverende behandling af mammae cancer.
Fagudvalget skal sammen med Amgros tilrettelægge udbud, på baggrund af behandlingsvejledningen, 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.
Fagudvalget har karakter af stående udvalg.
Mødefrekvensen er 2 møder af 5 timers varighed.
Dansk Medicinsk Selskab indstiller formand fra Danish
Breast Cancer Cooperative Group (DBCG)/Dansk Selskab
for Klinisk Onkologi (DSKO) som udpeges af formanden for
RADS.
Sekretariatsfunktionen og projektledelsen varetages af
Amgros
Sekretariatet udsender sammen med formanden dagsorden senest en uge før møderne og referat senest en uge
efter møderne.
Møderne afholdes i København.

Afrapportering

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

Kommissoriets
gyldighed

Kommissoriet er gyldigt indtil den pågældende kontrakt er
indgået.

Møderække

1. møde ca. 6 - 8 uger efter at sidste person er udpeget.
Sidste møde ca. 3- 6 måneder efter at personer til Fagudvalget er udpeget.

Tidspunkt for revurdering

Terapiområdet revurderes løbende.

