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Referat af 18. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 27. november 2014
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Steen Werner Hansen, Carl-Otto
Gøtzsche, Per Damkier, Kim Brixen, Birgitte Klindt Poulsen, Anne Bukh,
Lars Nielsen, Leif Vestergaard Pedersen, Teis Andesen, Hanne Rolighed
Christensen, Carl-Otto Gøtzsche, Inger Bjeldbak-Olesen, Hans Ole
Holdgaard, Flemming Sonne og Tommy Kjeldsgaard
Afbud
Henrik Villadsen og Søren Brostrøm
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Poul Videbech, Klaus Martiny, Susanne Halken, Bo Chawes, Anne-Marie
Bloch Münster, Anders Fink Jensen, Anne Katrine Pagsbjerg, Jenny Dahl
Knudsen
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch, Terese Teilmann, Ann Vilhelmsen
og Thomas Birk Andersen (referent).
Herudover deltog Bo Barfod, Merete Chur Fischer, Mariane Wigant Andersen og Dorthe Glintborg under punkt 2.

Thomas Birk Andersen
Tel. 3529 8270
E-mail: Tad@regioner.dk

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Afrapportering fra fagudvalg
RADS gennemgik behandlingsvejledninger fra 7 fagudvalg
på mødet. Fra 5 af fagudvalgene deltog repræsentanter i
mødet, hvor de fremlagde fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger for deres respektive terapiområder.
De på mødet godkendte behandlingsvejledninger offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
Fagudvalg vedrørende inipolær depression
Fagudvalg vedrørende unipolær depression var på mødet
repræsenteret ved fagudvalgsformand overlæge, ph.d. Poul
Videbech og fagudvalgsmedlem overlæge, ph.d. Klaus Martin, som præsenterede fagudvalgets arbejde.
RADS havde enkelte spørgsmål til fagudvalget, som rådet
ønsker besvaret, inden RADS skal have en ny drøftelse af
vejledningen. Herudover ønskede RADS, at det tydeliggøres, hvordan fagudvalget er nået frem til sin anbefaling.
Fagudvalg vedrørende astma hos børn
På mødet gennemgik fagudvalgsformand professor Susanne Halken og fagudvalgsmedlem Bo Chawes fagudvalgets forslag til behandlingsvejledning.
RADS ønskede fagudvalget afklarede spørgsmål vedrørende bl.a. inhalationsdevice ved valg af lægemiddel, hvorefter rådet vil drøfte vejledningen på ny.
Fagudvalg vedrørende venøs tromboemboli
Fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning blev på mødet præsenteret af fagudvalgsformand overlæge AnnaMarie Bloch Münster.
RADS godkendte, at lægemidlerne dabigatran, apixaban og
tinzaparin optages i behandlingsvejledningen for venøs
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tromboemboli. RADS besluttede dog samtidig at bede fagudvalget om at redegøre for, hvordan patientsikkerheden
kan øges ved anvendelse af blodpropforebyggende lægemidler på de enkelte hospitalsafdelinger. Behandlingsvejledningen vil først blive offentliggjort, efter redegørelsen er
forelagt RADS på rådets næste møde.
Fagudvalg vedrørende psykoser
Fagudvalgsformand professor, dr. med Anders Fink Jensen
og speciallæge, ph.d. Anne Katrine Pagsberg, præsentere
fagudvalgets forslag til opdatering af vejledninger for medicinsk behandling af henholdsvis børn og voksne med psykotiske tilstande med lægemidlerne lurasidon, paliperion
(børn >15 år) og aripiprazol.
RADS godkendte fagudvalgets opdateringer af behandlingsvejledningerne.
Fagudvalg for antimykotika
Fagudvalgsformand overlæge Jenny Dahl Knudsen deltog i
mødet, hvor hun forelagde fagudvalgets forslag til opdatering af vejledningen vedrørende systemisk antimykotisk
behandling med lægemidlerne voriconazol, anidulafungin
samt posaconazol.
.
Den opdaterede behandlingsvejledning blev godkendt af
RADS.
Fagudvalg vedrørende medicinsk behandling af metastaserende ikke-småcellet lungekræft
RADS har tidligere behandlet fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning på to møder, og RADS tilsluttede sig
hovedparten af fagudvalgets behandlingsvejledning på rådets møde den 2.oktober 2014. I den forbindelse ønskede
RADS dog fortsat at få afklaret enkelte spørgsmål af fagudvalget, inden behandlingsvejledningen blev endeligt godkendt.
Denne afklaring fandt sted umiddelbart før RADS mødet,
og RADS kunne på denne baggrund endeligt godkende behandlingsvejledningen.
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Fagudvalget vedrørende biologiske lægemidler til gastroenterologi
RADS havde en første behandling af fagudvalgets udkast til
opdatering af vejledningen for behandling af inflammatoriske tarmsygdomme på rådets møde i oktober. I den forbindelse havde rådet bedt fagudvalget om at afklare
spørgsmål vedrørende placeringen af lægemidlet vedolizumab.
På den baggrund havde fagudvalget efterfølgende fremsendt uddybende kommentarer. RADS fandt behov for at
drøfte de fremsendte kommentarer med fagudvalget.

3. Meddelelser fra formandsskabet
Fagudvalg vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
KRIS har forslået RADS, at der nedsættes et fagudvalg for
blodkræft (CLL). Formanden oplyste, at fagudvalgssekretariatet til næste møde vil udarbejde forslag til kommissorium for et sådant fagudvalg.
Fagudvalget vedrørende øjenbehandling.
Novartis Healthcare har anmodet RADS om at genoptage
arbejdet med behandlingsvejledningerne vedrørende medicinsk behandling af aldersrelateret maculadegeneration
(våd AMD), diabetisk maculaødem (DME) og retinal veneokklusion (RVO), da produktresumeet for Lucentis var blevet
opdateret.
Formanden orienterede om, at henvendelsen var blevet forelagt for fagudvalget, som ikke umiddelbart finder, at ændringen vil resultere i en ændring af behandlingsvejledningerne. RADS fandt på den baggrund ikke anledning til at
genoptage arbejdet.

4. Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte et fagudvalg vedrørende antibiotika. RADS bad dog samtidig sekretariatet om at arbejde

videre med kommissoriet for fagudvalget med henblik på, at
det kan drøftes på ny på næste møde.
Herudover besluttede RADS at igangsætte en foranalyse af,
hvorvidt der skal nedsættes et fagudvalg vedrørende behandling af stofskiftepatienter. Baggrunden herfor er, at der
er en vis faglig uoverensstemmelse om den medicinske behandling af stofskiftepatienter, herunder konkret om der er
nogle stofskiftepatienter, der ikke kan tåle de gængse syntetiske T4 præparater, men som i stedet kan have glæde af
Thyreoid. RADS vil på baggrund af foranalysen træffe beslutning om, hvorvidt der er grundlag for at nedsætte et fagudvalg, som skal udarbejde en behandlingsvejledning.

5. Genindkaldelse af fagudvalg med henblik på revurdering og opdatering af behandlingsvejledninger
Det blev på mødet besluttet at revurdere behandlingsvejledningen vedrørende systemisk anvendelse af antimykotika
samt at opdatere behandlingsvejledningen vedrørende neuroendokrine tumorer.
Revurderingen af antimykotikavejledningen skyldes, at vejledningerne løbende revurderes, når de er ca. tre år gamle.
I forbindelse med godkedelsen af behandlingsvejledningen
for neuroendokrine tumorer på RADS møde den 25. april
2013 blev det samtidig besluttet, at fagudvalget skulle opdatere vejledningen, når der foreligger publicrede data fra det
såkaldte ”Clarinet studiet”. De nævnte data forligger nu,
hvorfor RADS vil bede fagudvalget om at opdatere vejledningen.
RADS besluttede samtidig at opsplitte fagudvalget for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor
samt neuroendokrine tumorer i to nye fagudvalg. Et udvalg
for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor samt et udvalg for neuroendokrine tumorer. Her og
nu indkaldes fagudvalget vedrørende neuroendokrine tumorer, jf. beslutningen ovenfor.
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RADS har tidligere besluttet at revurdere behandlingsvejledning for medicinsk behandling af kolorektalkræft. På mødet
blev denne beslutning ændret, så fagudvalget først indkaldes
efter ASCO-mødet i 2015.

6.

Indstilling af biosimilære lægemidler under RADS
RADS bekræftede sin beslutning fra møde den 8. maj 2014
om, at biosimilære som udgangspunkt bør anvendes, med
mindre der er noget sundhedsfagligt, som skulle tale imod
dette.
Det biologiske lægemiddel Remicade går af patent i første
kvartal 2015. I den forbindelse forventes snarligt markedsført et biosimilært lægemiddel. RADS vil på den baggrund
anmode de biologiske fagudvalg vedrørende henholdsvis
reumatologiske, gastroenterologiske og dermatologiske lidelser om en udtalelse.
RADS vil igen på næst møde drøfte brugen af biosimilære
lægemidler.

7. RADS og primærsektoren
RADS havde en drøftelse af, hvordan behandlingsvejledningerne for Astma hos Børn og Unipolar Depression skal efterleves i primærsektoren. Sekretariatet blev bedt om at lave et
oplæg herom til rådet.
8.

Eventuelt
Formanden oplyste, at det på grundlag af formandens mødekalender har været nødvendigt at flytte det planlagte møde i
RADS den 9. april 2015. I stedet afholdes mødet den 15.
april 2015.
RADS afholder næste møde mandag den 19. januar 2015, kl.
12.00 – 16.30.
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