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Referat af 1. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 11. januar 2010
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden samt præsentation af medlemmer
Formanden for RADS, Svend Hartling, bød velkommen og orienterede om, at der er stor offentlig interesse for RADS.
Formanden oplyste, at der udarbejdes korte beslutningsreferater af
møderne i RADS, som fremsendes til medlemmerne med henblik på
bemærkninger. Det endelige godkendte beslutningsreferat offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
Formanden oplyste, at virksomhederne vil få mulighed for at fremsende nærmere beskrevet materiale til de nedsatte fagudvalg. Det
er endvidere hensigten, at virksomhederne kan få foretræde for
fagudvalgene ved afholdelsen af fagudvalgets 1. møde.
Formanden orienterede om, at der vil blive afholdt et informationsmøde for lægemiddelindustrien og patientforeninger om RADS. Det
blev på mødet besluttet også at invitere regionernes lægemiddelkomitéer og videnskabelige selskaber til mødet.
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RADS besluttede, at formanden varetager kontakt til nyhedsmedierne, ligesom medlemmerne af RADS har mulighed for at henvise
eventuelle henvendelser til formanden.
3. Drøftelse af habilitet og fortrolighed
RADS besluttede, at medlemmernes habilitetserklæringer vil blive
offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside. Det blev besluttet,
at sekretariatet snarest muligt udarbejder kriterier for, hvornår
medlemmer af RADS og fagudvalg anses for inhabile.
Formanden indskærpede, at mødematerialet, der drøftes i RADS, er
fortroligt materiale.
4. Kommissorier samt møde- og sagsgang
RADS besluttede, at sekretariatet på baggrund af drøftelsen på mødet foretager enkelte rettelser af de to kommissorier for henholdsvis
RADS og fagudvalg samt af notatet vedrørende møde- og sagsgang.
Papirerne fremsendes herefter til RADS medlemmer med henblik på
eventuelle bemærkninger.
5. Orientering og drøftelse af procesplan
RADS besluttede, at sekretariatet på baggrund af drøftelsen foretager enkelte rettelser i notatet og det dertilhørende bilag, hvorefter
materialet fremsendes til RADS medlemmer med henblik på eventuelle bemærkninger.
6. Godkendelse af skabelon for behandlingsvejledninger og
baggrundsnotat
RADS besluttede, at sekretariatet foretager enkelte rettelser i de
fremsendte skabeloner, hvorefter de fremsendes til RADS medlemmer med henblik på bemærkninger.
7. Tidsplan og fagudvalg
RADS vedtog, at igangsætte fagudvalg på følgende terapiområder:
•

HIV/AIDS behandling

•

Hepatitis behandling

•

Sklerose behandling
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Sekretariatet vil efter mødet foretage enkelte rettelser i de fremsendte kommissorier og tidsplan for fagudvalgene. Kommissorierne
fremsendes herefter til udvalgets medlemmer med henblik på eventuelle bemærkninger.
RADS bemyndigede formanden til sammen med sekretariatet at udpege formand for fagudvalg efter indstilling fra Dansk Medicinsk Selskab.
8. Godkendelse af mødeplan for 2010
RADS besluttede følgende mødedatoer for 2010:
Torsdag den 3. juni 2010
Torsdag den 9. september 2010
Torsdag den 2. december 2010
Formanden oplyste, at der på et senere tidspunkt kan vise sig behov
for at indkalde til et yderligere møde i april eller maj måned.
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

