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Referat af 10. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr
Sygehusmedicin (RADS) torsdag den 24. januar 2013
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand),
Steen Werner Hansen, Carl-Otto Gøtzsche, Birgitte Klindt Poulsen, Lars
Nielsen, Inger Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm, Teis Andersen, Henrik
Villadsen, Gitte Søndergaard Nielsen, Frank Ingemann Jensen, Leif Vestergaard Pedersen og Flemming Sonne
Afbud
Hanne Rolighed Christensen og Tommy Kjelsgaard
Tilstedeværende medlemmer fra RADS fagudvalg
(under punkt 2)
Fra RADS fagudvalg: Jørgen Hangaard, Ulrich Peter Knigge, Per Soelberg Sørensen, Finn Sellebjerg, Lone Nørgaard Petesen og Mette Karen
Yilmaz
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch, Terese Teilmann og Thomas Birk
Andersen (referent). Herudover deltog Tenna Bekker (under punkt 2)

Side 2

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering fra fagudvalg
Fagudvalgsformand

specialeansvarlig

overlæge,

ph.d.

Jørgen

Hangaard og fagudvalgsmedlem overlæge, dr.med Ulrich Peter
Knigge indledte afrapporteringen fra fagudvalgene med at gennemgå behandlingsvejledninger udarbejdet af RADS fagudvalg for
neuroendokrine tumorer samt medicinsk behandling af akromegali
forårsaget af hypofysetumor.
Herefter gennemgik fagudvalgsformand overlæge, professor, dr.
med Per Soelberg Sørensen og fagudvalgsmedlem MD, ph.d. Finn
Sellebjerg behandlingsvejledninger udarbejdet af RADS fagudvalg
for symptombehandling ved multipel sklerose.
Endelig gennemgik fagudvalgsmedlemmerne overlæge Lone Nørgaard Petersen og overlæge Mette Karen Yilmaz den behandlingsvejledning, som var udarbejdet af RADS fagudvalg for medicinsk
behandling af kolorektalcancer.
For så vidt angår behandlingsvejledningerne udarbejdet af fagudvalget for neuroendokrine tumorer samt medicinsk behandling af
akromegali forårsaget af hypofysetumor godkendte RADS behandlingsvejledningen vedrørende akromegali forårsaget af hypofysetumor, mens RADS ønskede at fagudvalget bl.a. genovervejede
enkelte forhold på ny i forhold til behandlingsvejledningen om
neuroendokrine tumorer.
RADS godkendte behandlingsvejledningerne for symptombehandling af multipel sklerose. Behandlingsvejledningerne fremsendes
herefter til Sundhedsstyrelsens Medicintilskudsnævn.
Endelig besluttede RADS at bede fagudvalget for medicinsk behandling af kolorektalcancer at afklare en række spørgsmål, hvorefter fagudvalgets behandlingsvejledning forelægges RADS igen.
Der deltog ikke fagudvalgsmedlemmer fra RADS fagudvalg vedrørende behandlingsvejledning af skeletrelaterede hændelser hos

patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer og fagudvalget vedrørende antitrombotika, da vejledninger var præsenteret
og drøftet ved RADS-møde den 30. oktober 2012.
RADS godkendte behandlingsvejledningen, som var udarbejdet af
fagudvalget vedrørende behandling af skeletrelaterede hændelser
hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer. RADS
godkendte endvidere med enkelte bemærkninger antitrombotikafagudvalgets udkast til behandlingsvejledninger for henholdsvis
oral antikoagulationsbehandling ved non-valvulær atrieflimren
samt vejledning for behandling af venøstromboembolisme og sekundær profylakse mod venøs tromboembolisme. Endelig forventes behandlingsvejledningen for tromboseprofylakse hos ortopædkirurgiske patienter opdateret til næste RADS møde.
De godkendte behandlingsvejledninger sendes til regionerne og
offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.

3.

Meddelelser fra formandsskabet
Velkomst til Danske Patienters medlem af RADS
Formanden informerede om, at Danske Patienter har udpeget Leif
Vestergaard Pedersen, direktør i Kræftens Bekæmpelse, som Danske Patienters repræsentant i RADS. Leif Vestergaard blev budt
velkommen i RADS.
Udbud af lægemidler til behandling af HIV/AIDS
Resultatet af det seneste HIV/AIDS-udbud baseret på RADS reviderede behandlingsvejledning har resulteret i en større besparelse. Den nye rekommandation offentliggøres i løbet af ganske kort
tid.

4.

Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende nye fagudvalg under rådet:
 Fagudvalg for behandling med immunglobuliner
Fagudvalgets kommissorium blev samtidig godkendt.
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5.

Genindkaldelse af fagudvalg
RADS besluttede at genindkalde fagudvalgene for multipel sklerose og hepatitis med henblik på at foretage en revurdering af gældende behandlingsvejledninger.
Fagudvalget for multipel sklerose
Fagudvalget for sklerose skal forholde sig til fire nye lægemidler.
Herudover har et af de i dag benyttede lægemidler fået godkendt
indikationsudvidelse, mens der er sket ændringer for to andre lægemidler.
Fagudvalget for hepatitis
I forbindelse med den seneste revurdering af hepatitisvejledningen blev det på grund af manglende klinisk erfaring ikke klarlagt,
hvorvidt lægemidlerne boceprevir og teleprevir kan sidestilles i
klinisk praksis. RADS fagudvalg for hepatitis mener nu, at der foreligger tilstrækkelig klinisk evidens til at foretage en ny revurdering af behandlingsvejledningen for behandling af hepatitis. Herudover skal fagudvalget forholde sig til ét nyt lægemiddelstof.

6.

Status over RADS arbejde
RADS gjorde på mødet samtidig status for RADS’ arbejde de seneste tre år. Denne status viser, at RADS har nedsat mere end 20
fagudvalg, der påvirker 84 procent af den omsætning, som ligger
inden for de 100 lægemiddelgrupper med størst omsætning på
danske sygehuse. Hermed berører RADS lægemidler med en omsætning på knap 4 milliarder kroner.
RADS konstaterede samtidig, at der vil være områder inden for de
100 lægemidler med størst omsætning, hvor det ikke vil give mening at nedsætte fagudvalg.

7.

Godkendelse af revideret forretningsorden for RADS
RADS fik forelagt udkast til revideret forretningsorden for rådet.
Efter ændringen fremgår det, at Danske Patienter er medlem af
RADS, jf. punkt 2.1.1 i forretningsordenen.
Den ændrede forretningsorden blev tiltrådt af RADS og vil nu blive
offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside.
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8.

Eventuelt
RADS næste møde holdes torsdag den 25. april 2013 kl. 12.00 –
16.00 i Danske Regioner.
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