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Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),
Frank Ingemann Jensen Gitte Søndergaard Nielsen, Carl-Otto Gøtzsche,
Birgitte Klindt Poulsen, Steen Werner Hansen, Lars Nielsen, Teis Andersen, Inger Bjeldbak-Olesen, Lone de Neergaard, Søren Brostrøm, Lone
de Neergaard, Bjørn Krølner (suppleant fra IRF), Hanne Rolighed Christensen og Flemming Sonne
Afbud
Henrik Villadsen, Teis Andersen og Tommy Kjelsgaard
Andre tilstedeværende
Formænd for fagudvalg: Per Soelberg Sørensen, Jan Fallingborg, Robert
Gniadecki og Ulrik Tarp (tilstede under dagsordenspunkt 2)
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Ulla Ege Johansen, Marie Lund, Bo Barfod, Terese Teilman, Martin Deichmann og Thomas Birk Andersen (referent).

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering fra fagudvalg
Formanden for fagudvalget for sklerose professor, overlæge, dr.
med. Per Soelberg Sørensen fremlagde indledningsvis fagudvalgets
udkast til revideret behandlingsvejledning. Herefter gennemgik
formændene for henholdsvis fagudvalgene for biologisk behandling
af gastroenterologiske lidelser (overlæge, dr.med Jan Fallingborg),
fagudvalget for biologisk behandling af dermatologiske lidelser
(professor Robert Gniadecki) og fagudvalget for biologisk behandling af reumatologiske lidelser (overlæge, dr.med Ulrik Tarp) fagudvalgenes respektive udkast til behandlingsvejledninger. Efter gennemgangen besvarede fagudvalgsformændene en række afklarende
spørgsmål fra RADS medlemmer inden de forlod mødet.
RADS godkendte sklerosefagudvalgets reviderede behandlingsvejledning, mens RADS besluttede, at anmode de øvrige fagudvalg om
at uddybe og præcisere behandlingsvejledningerne yderligere før
godkendelse.
Der var et ønske om, at sekretariatet fremover sørger for, at fagudvalgenes vejledninger/baggrundsnotater inkluderer såvel absolutte og relative risikoreduktioner.
Inden RADS gik videre til næste punkt på dagsordenen havde rådet
herefter en drøftelse om anbefaling af lægemidler uden for godkendt indikation. Formanden orienterede om, at Danske Regioner
vil rette henvendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
om spørgsmålet.

3.

Meddelelser fra formanden
Formanden nævnte, at sekretariatet har fremsendt den første nyhedsmail til medlemmerne. Formålet er, at sikre medlemmerne
endnu bedre information om, hvad der sker mellem møderne. Herudover fremsendes løbende rekommandationer, behandlingsvejledninger og monitoreringer til medlemmerne.

Side 2

Side 3

Formanden orienterede om, at Danske Regioners sundhedsudvalg,
som opfølgning på en beslutning på rådets seneste møde, skal drøfte de tilfælde, hvor patienterne indgår i industrisponsorerede projekter, og hvor behandlingen er anderledes end regionens anbefaling på området.
Formanden orienterede om, at RADS og Sundhedsstyrelsen siden
sidste møde i rådet har drøftet en ændret snitfladefordeling mellem
Sundhedsstyrelsen (Kræftstyregruppen/UVKL) og RADS. Modellen
skal drøftes i Kræftstyregruppen. Herudover informerede formanden om, at sekretariatet vil arbejde videre med at identificere områder på kræftområdet, hvor der skal nedsættes fagudvalg.
Formanden meddelte, at der planlægges møde med Dansk Hæmatologisk Selskab, samt at der forventes udarbejdet en indstilling om
nedsættelse af fagudvalg på terapiområdet. Indstillingen planlægges drøftet på rådets næste møde den 27. januar 2012.
Formanden orienterede kort om et kommende Amgros udbud af
HIV-lægemidler.
Endelig orienterede formanden om GRADE, der er en metode til at
vurdere evidensniveauet for relevante effektmål. Metoden giver
samtidig mulighed for at vurdere styrken i rekommandationerne.
Der er gennemført test af metoden i de tre biologiske fagudvalg for
at vurdere den videnskabelige tyngde samt at lette sammenligningen af lægemidlerne. Resultatet vurderes at have været positivt, og
det er umiddelbart planen at anvende GRADE som en fast del i det
fremtidige fagudvalgs arbejde. Det overvejes dog at afholde en
særskilt metode diskussion.

4.

Status og gennemgang af terapiområder
En status for RADS arbejde viser, at RADS til dato har truffet beslutning om at nedsætte 14 fagudvalg. Disse fagudvalg dækker 52
procent af omsætningen af sygehusmedicin inden for gruppen af de
100 dyreste sygehuslægemidler, som RADS skal udarbejde behandlingsvejledninger for.

Side 4

Formanden konkluderede på den baggrund, at RADS er nået langt
med sit arbejde i forhold til den fra begyndelsen fastsatte målsætning, ligesom der er opnået gode resultater gennem RADS arbejde.

5.

Genindkaldelse af hepatitis fagudvalg
Formanden orienterede om, at formanden for hepatitis fagudvalget
har indstillet, at fagudvalget genindkaldes med henblik på at vurdere og opdatere behandlingsvejledningen med to nye lægemidler,
der er kommet på markedet. Fagudvalget skal ved samme lejlighed
vurdere, om den nuværende behandlingsvejledning skal opdateres.
Om lægemidlerne blev det oplyst, at der er tale om dyre lægemidler med samme indikation. Begge lægemidler er ”ad-on” behandling, som anvendes i kombination med den nuværende 2-stofbehandling.
RADS besluttede på baggrund af indstillingen, at genindkalde fagudvalget for hepatitis.

6.

Revideret kommissorium for våd-AMD fagudvalg
Formanden informerede om overvejelserne om at udvide kommissoriet for fagudvalget vedrørende våd-AMD med flere lægemidler,
som forventes markedsført i nær fremtid.
Godkendelsen af nyt kommissorium blev udskudt til videre drøftelse
på næste RADS møde, idet man ikke kunne nå at gennemgå det
reviderede kommissorium.

7.

RADS monitorering
Formanden konstaterede, at der nu er udsendt to RADS monitoreringer for henholdsvis 2. og 3. kvartal til regionerne. Monitoreringen
indeholder opgørelser på henholdsvis lands-, regions- og afdelingsniveau.
Flere RADS medlemmer pegede på, at kompleksiteten af monitoreringerne er for stor, og at den kan forenkles.

Side 5

RADS bakkede op om, at sekretariatet vil afholde møder med relevante personer fra regionerne med henblik på at indsamle erfaringer og tilpasse monitoreringen herefter.

8.

Mødeplan for 2012
RADS har fastsat følgende mødedatoer for 2012.


Fredag den 27. januar 2012 kl. 10.00 – 14.00



Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 12.00 – 16.00



Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 12.00 – 16.00

Alle møder holdes i Regionernes Hus.

9.

Eventuelt
Flere RADS medlemmer ytrede ønske om at få fremsendt mødemateriale tidligere end én uge før mødet, da møderne kræver en del
forberedelsestid.

