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Referat af 2. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 3. juni 2010
Til stede:
Svend Hartling (formand), Gitte Søndergaard Nielsen, Birgitte Klindt
Poulsen, Lars Nielsen, Teis Andersen, Inger Bjeldbak-Olesen, Tommy
Kjelsgaard, Danske Regioner, Flemming Sonne, Lone de Neergaard,
Steffen Thirstrup og Hanne Rolighed Christensen.
Fra sekretariatet: Thomas Birk Andersen, Terese Teilmann, Ulla Ege Johansen, Bo Barfod og Lisbeth Simper Elmstrøm (referent).
Afbud:
Carl-Otto Gøtzsche, Henrik Villadsen, Anne Thomassen, Frank Ingemann Jensen og Steen Werner Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra formanden samt præsentation af medlemmer
Formanden orienterede om, at der siden sidst har været afholdt informationsmøde om RADS. Mødet blev afholdt den 19. marts 2010 og var
meget velbesøgt med deltagere fra medicinalindustri, patientforeninger,
regioner mv. Det er tanken at holde et nyt informationsmøde, når man
har draget de første erfaringer i forhold til arbejdet i RADS og fagudvalgene.

E-mail: Lse@regioner.dk

Formanden orienterede endvidere om, at der har været afholdt møde
med Lægemiddelindustriforeningens repræsenteret ved formand Ida
Sofie Jensen.
Endelig nævnte formanden, at indenrigs- og sundhedsministeren i forbindelse med sin besvarelse af en række Folketingsspørgsmål i marts
måned har støttet markant op omkring etableringen af RADS. Ministeren gav således udtryk for, at han til fulde kunne tilslutte sig RADS.
3. Status på fagudvalgenes arbejde
Formanden gav på mødet en kort status på arbejdet i de igangsatte
fagudvalg: Sklerose, HIV/AIDS og Hepatitis. Alle tre fagudvalg forventes at kunne fremlægge en afrapportering samt indstilling til behandlingsvejledning på mødet i RADS i september måned.
RADS tog orienteringen til efterretning.
4. Godkendelse af reviderede kommissorier
Der er foretaget en tilføjelse i kommissoriet for RADS, således at det nu
fremgår, at formanden for fagudvalgene kan beslutte at supplere udvalget med gæster i form af personer, der besidder kompetencer, som
vurderes væsentlige for fagudvalgets arbejde. Gæster skal i lighed med
udvalgets andre medlemmer underskrive habilitetserklæringer.
Derudover er foretaget enkelte rettelser i standardkommissoriet for
fagudvalgene, således at det fremgår, at Amgros varetager sekretariatsfunktionen for fagudvalgene. Derudover er det tilføjet, at habilitetserklæringerne for fagudvalgenes medlemmer offentliggøres sammen
med oversigten over medlemmer af fagudvalget.
RADS godkendte de reviderede kommissorier.
5. Nye terapiområder
RADS besluttede at nedsætte fagudvalg på følgende terapiområder:
•

Non-ioniske røntgenkontraststoffer

•

Neutropeni med human granulocyt-kolonistimulerende faktor (GCSF)

•

Endokrin terapi af brystkræft
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Kommissorierne for fagudvalget om røntgenkontrast samt G-CSF tilrettes i henhold til drøftelsen på mødet og sendes ud til endelig godkendelse på mail.
I forbindelse med drøftelsen af fagudvalget for Neutropeni med human
granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF), besluttede RADS, at sekretariatet undersøger muligheden (teknisk og økonomisk) for at etablere en database, der kan følge brugen af biosimilære lægemidler.
6. Opfølgning på Lucentis/Avastin
Formanden orienterede om status vedr. brug af lægemidlerne Lucentis
og Avastin, herunder at der i USA via National Institutes of Health (NIH)
er igangsat et klinisk studie, der skal sammenligne de to lægemidler.
RADS tog orienteringen til efterretning. Det blev endvidere besluttet, at
sekretariatet til næste møde vil undersøge, hvordan Lucentis håndteres
i praksis. Undersøgelsen koordineres med Sundhedsstyrelsen.
7. Graduering af habilitet
På mødet i RADS den 11. januar 2010 blev det besluttet, at sekretariatet skulle undersøge mulighederne for at opstille kriterier, der angiver,
hvornår medlemmer af RADS og fagudvalg anses for inhabile.
Sekretariatet fremlagde på mødet et notat udarbejdet i samarbejde
med Kammeradvokaten om håndteringen af habilitetsreglerne, herunder graduering af habilitet.
RADS godkendte notatet, som vil blive lagt på www.regioner.dk
8. Principper for samarbejde med industrien
Der er til brug for fagudvalgenes medlemmer udarbejdet et notat om
principper for samarbejde med industrien. Notatet er udarbejdet i samarbejde med Kammeradvokaten.
RADS godkendte notatet, som vil blive lagt på www.regioner.dk
9. Næste møde
Næste møde i RADS afholdes torsdag den 9. september 2010 kl. 12.00
– 16.00, i Regionernes Hus.
10. Eventuelt
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RADS drøftede kort terapiområdet biologiske antireumatika (TNF-alfa).
Det blev besluttet, at sekretariatet på næste møde fremlægger en redegørelse for dette område, herunder en indstilling til, hvornår der skal
nedsættes et fagudvalg på området.
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