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Referat af 5. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS) afholdt torsdag den 12. maj 2011
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Gitte Søndergaard Nielsen, Carl-Otto Gøtzsche,
Birgitte Klindt Poulsen, Henrik Villadsen, Steen Werner Hansen, Lars Nielsen,
Teis Andersen, Inger Bjeldbak-Olesen, Lone de Neergaard (suppleant for Sundhedsstyrelsen), Steffen Thirstrup, Hanne Rolighed Christensen, Tommy Kjelsgaard og Flemming Sonne
Afbud
Jørgen Schøler Kristensen, Frank Ingemann Jensen og Jean Hald Jensen
Andre tilstedeværende
Formænd for fagudvalg: Ulla Geertsen (tilstede under dagsordenspunkt 2)
Fra sekretariatet:
Dorthe Bartels, Ulla Ege Johansen, Anne Grete Ravnstrup, Marie Lund, Bo Barfod, Merete Chur Fischer, Terese Teilman, Martin Deichmann, Lisbeth Simper
Elmstrøm og Thomas Birk Andersen (referent).
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Side 2

2.

Afrapportering fra fagudvalg
Formanden for RADS fagudvalg om Endokrin behandling af Cancer
Prostatae, Ulla Geertsen fremlagde fagudvalgets udkast til behandlingsvejleding for terapiområdet Endokrin behandling af Prostatacancer.
Efter gennemgangen besvarede Ulla Geertsen spørgsmål. RADS bad
fagudvalget om at overveje nogle tilpasninger og afklare enkelte
spørgsmål, hvorefter behandlingsvejledningen forelægges for RADS på
ny.
Formanden takkede Ulla Geertsen for en god gennemgang af fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning.

3.

Meddelelser fra formanden
Formanden oplyste indledningsvist, at Region Midtjylland havde udpeget
cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens, som
nyt medlem af RADS. Jørgen Schøler Kristensen er samtidig udpeget
som næstformand for RADS, jf. dagsordenens punkt 9.
Formanden orienterede om, at der mellem møderne i RADS pågår en
del aktivitet, som omhandler Rådet. Det er derfor besluttet, at sekretariatet fremover jævnligt fremsender nyhedsmails til RADS medlemmer.
Formanden orienterede om, at sekretariatet har udarbejdet en kommunikationsplan, der skal sikre, at RADS medlemmer i god tid modtager
information om nye rekommandationer mv.
RADS formanden orienterede om, at der i bl.a. pressen havde været lidt
forvirring om, hvordan RADS behandlingsvejledning om HIV/AIDS og de
dertilhørende rekommandationer skulle forstås. For at undgå lignende
situationer vil anbefalingerne fremover blive mere entydige. Formanden
kunne i øvrigt oplyse, at sundhedsdirektørerne har besluttet, at kredsen
løbende tager anbefalingerne og implementeringen af dem op på møder
i kredsen.
Formanden orienterede RADS om de monitoreringsværktøjer, der er
under udarbejdelse.
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Formanden meddelte, at der fortsat pågår et arbejde i RADS fagudvalg
for røntgenkontraststoffer. Arbejdet forventes færdigt inden næste
RADS møde.
Formanden orienterede om de anbefalinger, der er udarbejdet af RADS
fagudvalg for terapiområdet reduktion i varighed af neutropeni og stamcellemobilisering til perifert blod med granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF). RADS godkendte med en enkelt rettelse fagudvalgets behandlingsvejledninger og det tilhørende baggrundsnotat, som offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
Herefter orienterede formanden om det baggrundsnotat og tilhørende
behandlingsvejledning, som var udarbejdet af RADS fagudvalg for terapiområdet aromatasehæmmer til medicinsk behandling af mamma cancer. RADS godkendte baggrundsnotatet og behandlingsvejledningen,
der offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
Formanden oplyste, at sekretariat havde udarbejdet en informationspjece om RADS, som ligeledes lægges på Danske Regioners hjemmeside.
Endelig orienterede formanden om det informationsmøde om RADS,
som blev afholdt for lægemiddelindustrien og patientforeninger m.fl.
tirsdag den 10. maj 2011. Formanden fandt, at det havde været et godt
møde med positiv dialog. Det er hensigten at afholde lignende informationsmøder om RADS fremover.
4.

Regionernes organisering og implementering af RADS behandlingsvejledninger
Regionerne redegjorde kort for, hvordan hver region havde forankret
organiseringen og implementeringen af RADS første behandlingsvejledninger.
Formanden konkluderede på baggrund af regionernes gennemgang, at
alle regionerne havde aktiveret lægemiddelkomiteerne og havde organiseret sig forholdsvis ens.

5.

Status for igangværende biologiske fagudvalg
Sekretariatet orienterede om arbejdet og nogle af de drøftelser der pågår i de tre igangværende fagudvalg om biologisk behandling af henholdsvis reumatologiske, gastroenterologiske og dermatologiske lidelser.
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Der er afholdt tre møder i hvert fagudvalg. Fagudvalgene følger tidsplanen, og fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger forventes
fortsat at blive afrapporteret på RADS næste møde torsdag den 6. oktober 2011.
Sekretariatet kunne endvidere oplyse, at RADS fagudvalg for antimykotisk behandling afholder sit første møde i slutningen af maj måned.
6.

Eventuel genindkaldelse af fagudvalg for sklerose
Formanden oplyste, at der mandag den 2. maj 2011 er markedsført et
nyt produkt Gilenya som andenvalgsbehandling til attakvis MS.
Formanden for RADS fagudvalg for sklerose Per Soelberg Sørensen havde på den baggrund i en skriftlig udtalelse indstillet, at fagudvalget genindkaldes med henblik på at komplettere behandlingsvejledningen for
sklerose, så den afspejler dagens behandlingsmuligheder.
RADS besluttede på baggrund af indstillingen at genindkalde fagudvalget for sklerose.

7.

Nye terapiområder
RADS besluttede at nedsætte følgende tre nye fagudvalg:
•

Fagudvalg vedrørende forebyggelse af skeletrelaterede hændelser
(SRE) hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

•

Fagudvalg for Antithrombotiske lægemidler

•

Fagudvalg om behandling af aldersbetinget øjensygdom (våd AMD)
med Avastin vs. Lucentis.

RADS godkendte kommissorier for de to førstnævnte fagudvalg. Kommissorierne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
8.

Afdækning af kræftområdet med henblik på nedsættelse af fagudvalg
Formanden orienterede om sekretariatets afdækning af kræftområdet.
Der forventes nedsat fagudvalg på kræftområdet på RADS næste møde.
Det blev besluttet, at Danske Regioner, RADS og Sundhedsstyrelsen
skal mødes med henblik på at drøfte, hvordan man kan sikre et mere
strømlinet forløb mellem UVKL og RADS.
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9.

Forretningsorden for RADS og sekretariatet
Formanden redegjorde for baggrunden for udarbejdelsen af en forretningsorden for RADS og dets sekretariat. RADS dokumenter betragtes
som interne, hvorfor der ikke meddeles aktindsigt i dokumenterne. Med
udarbejdelsen af forretningsordenen tydeliggøres det overfor eksterne
parter, at RADS materiale i overensstemmelse med offentlighedslovens
regler er undtaget fra aktindsigt. Forretningsordenen vil blive offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside.

10. Retningslinjer for inddragelse af patientforeninger under arbejdet i RADS fagudvalg
RADS godkendte retningslinjer for inddragelse af patientforeninger under arbejdet i RADS. Retningslinjerne vil blive fremsendt til Danske Patienter. Herudover vil retningslinjerne blive offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside.
11. Forskningsprojekter initieret af Lægemiddelindustrien
Formanden oplyste, at der er eksempler på, at patienter indgår i industrisponsorerede projekter, hvor behandlingen er anderledes end regionens anbefaling. Dette kan måske blive en udfordring for RADS anbefalinger på sigt.
RADS besluttede sig for foreløbigt at videregive sagen til Danske Regioner med henblik på få sagen forelagt i regionssundhedsdirektørkredsen.
12. Næste møde
Næste møde afholdes torsdag den 6. oktober 2011 kl. 12.00 – 16.00 i
Regionernes Hus.
13. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

