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Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni
2013
Tilstedeværende medlemmer af RADS
Svend Hartling (formand), Jørgen Schøler Kristensen (næstformand), Henrik Villadsen, Steen Werner Hansen, Hanne Rolighed
Christensen, Birgitte Klindt Poulsen, Lars Nielsen, Inger Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm, Carl-Otto Gøtzsche, Teis Andersen,
Flemming Sonne og Tommy Kjelsgaard
Afbud
Frank Ingemann Jensen, Gitte Søndergaard Nielsen, Leif Vestergaard Pedersen
Tilstedeværende medlemmer fra RADS fagudvalg (under
punkt 2)
Fra RADS fagudvalg: Per Pfeiffer, Ulla Geertsen, Peter Iversen,
Klaus Brasso, Gedske Daugaard, Ulrik Tarp, Karsten Heller Asmussen, Robert Gniadecki, Jens Kjeldsen, Anders Fink-Jensen,
John Teilmann Larsen og Anne Katrine Pagsberg
Fra sekretariatet
Dorthe Bartels, Niels Christian Hirsch, Terese Teilmann og
Thomas Birk Andersen (referent)
Bo Barfod og Tenna Bekker deltog desuden under punkt 2.

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Afrapportering fra fagudvalg
Der var inviteret repræsentanter fra 7 fagudvalg, som forelagde fagudvalgenes udkast til behandlingsvejledninger for
deres respektive terapiområder.
Fagudvalg for medicinsk behandling af kolorektalkræft
Fagudvalgsformand overlæge, professor Per Pfeiffer, fremlagde fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer.
RADS ønskede, at fagudvalget opdaterede behandlingsvejledningen i forhold til nye studier samt uddyber en række
forhold i behandlingsvejledningen.
Fagudvalg for endokrin behandling af cancer prostatae
Fagudvalgsformand ledende overlæge Ulla Geertsen og fagudvalgsmedlem overlæge, professor Peter Iversen forelagde
fagudvalgets udkast til revideret behandlingsvejledning for
endokrin behandling af patienter med metastaserende prostatakræft.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning.
Fagudvalg for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft
Fagudvalgsformand overlæge Klaus Brasso og fagudvalgsmedlem overlæge, dr. med Gedske Daugaard præsenterede
fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning for medicinsk
behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.
RADS ønskede, at fagudvalget uddyber og afklare en række
forhold vedrørende bl.a. kriterier for opstart og seponering af

behandling, beskrivelse af de omhandlede lægemidlers effekt
og bivirkninger til næste RADS møde.
Fagudvalg for biologisk behandling af reumatologiske lidelser
Fagudvalgsformand overlæge, lektor, dr. med Ulrik Tarp og
overlæge, Ph.d. Karsen Heller Asmussen præsenterede fagudvalgets udkast til reviderede behandlingsvejledninger.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning for
biologisk behandling af aksiale spondylartropatier samt den
reviderede behandlingsvejledning for biologisk behandling af
Psoriasis Artritis.
For så vidt angår fagudvalgets udkast til revideret behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis
ønskede RADS, at fagudvalget til næste møde bl.a. overvejer
en række spørgsmål og opdateringer i forhold til aktuelle internationale guidelines på området.
Fagudvalg for biologisk behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme
Fagudvalgsmedlem overlæge Ph.d. Jens Kjeldsen fremlagde
fagudvalgets udkast til revideret behandlingsvejledning for
biologisk behandling af Kronisk Inflammatoriske tarmsygdomme.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning.
Fagudvalg for biologisk behandling af dermatologiske lidelser
Fagudvalgsformand professor, dr. med Robert Gniadecki
præsenterede fagudvalgets udkast til revideret behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser.
RADS godkendte den reviderede behandlingsvejledning.
Fagudvalg for medicinsk behandling af psykotiske tilstande
Fagudvalgsformand professor, dr. med Anders Fink-Jensen,
fagudvalgsmedlem overlæge, klinisk lektor, Ph.d. John Teilmann Larsen og overlæge, lektor, Ph.d. Anne Katrine Pags-
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berg forelagde fagudvalgets udkast til behandlingsvejledning
for medicinsk behandling af psykoser.
RADS godkendte behandlingsvejledningerne. RADS ønskede
dog samtidig, at fagudvalget overvejer muligheden for at
forenkle behandlingsvejledningen for børn og unge med henblik på at gøre vejledningens gruppering af patienter mere
klinisk relevant.
Sundhedsstyrelsens oplyste, at man vil understøtte udbredelsen af vejledningerne blandt andet gennem styrelsens informationsindsats. Endvidere vil de nye vejledninger kunne
bruges i et kommende arbejde med nationale kliniske retningslinjer på psykiatriområdet.
Alle de på mødet godkendte behandlingsvejledninger fremsendes til regionerne og offentliggøres på Danske Regioners
hjemmeside. Herudover fremsendes samtlige godkendte behandlingsvejledninger til Amgros med henblik på, at de kan
indgå i kommende udbud af lægemidler på de respektive terapiområder.

3. Meddelelser fra formanden
Møde mellem RADS og KRIS
Formanden orienterede om, at der har været afholdt møde
mellem ham og formanden for Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS), hvor man bl.a. har drøftet
koordineringen mellem RADS og KRIS arbejde.
KRIS beslutning om ibrugtagning af lægemiddel
Formanden informerede om, at KRIS har anbefalet ibrugtagning af Bosutinib (Bosulif) som standardbehandling på de behandlende sygehusafdelinger som 3. linje behandling af patienter med kronisk myeloid leukæmi i særlige tilfælde. I den
forbindelse vil KRIS rette henvendelse til RADS med henblik
på at få RADS behandlingsvejledning på området opdateret.
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RADS fagudvalg vedrørende børneastma
Formanden oplyste, at regionernes sundhedsdirektører har
efterspurgt, at RADS nedsætter et fagudvalg, som skal se på
børneastmaområdet. Der vil på den baggrund blive udarbejdet kommissorium for et fagudvalg om astma i børn til næste
møde i rådet.

4. Nedsættelse af nye fagudvalg under RADS
RADS besluttede at nedsætte følgende nye fagudvalg under
rådet:
•

Fagudvalg for medicinsk behandling af lungekræft

•

Fagudvalg for medicinsk profylakse ved ortopædkirurgi

5. Indstilling til revurdering af behandlingsvejledninger
RADS besluttede at genindkalde fagudvalget for terapiområdet reduktion i varigheden af neutropeni samt mobilisering af
perifere blodstamceller med human granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF) og fagudvalget vedrørende Non-Ioniske
Røntgenkontraststoffer til anvendelse ved CT-scanninger, koronarangiografier og andre Røntgenundersøgelser.
Fagudvalg for reduktion i varigheden af neutropeni med GCSF
Fagudvalget skal bl.a. forholde sig til nye lægemidler og drøfte ny dokumentation og evidens for de biosimilære lægemidler.
Fagudvalg for røntgenkontraststoffer
Fagudvalget skal bl.a. opdatere behandlingsvejledningen i
forhold til nye guidelines fra det europæiske ESUR.

6. Drøftelse af habilitetskriterier
RADS drøftede og vedtog at følge et notat vedrørende vurdering af habilitet i fagudvalg under RADS. I notatet er det bl.a.
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uddybet i hvilke tilfælde, der kan rejses tvivl om en fagudvalgsformands uafhængighed af lægemiddelvirksomheder.
Notatet vil blive offentliggjort på Danske Regioners hjemmeside.
Formanden orienterede desuden om, at en person, der var
indstillet som formand for et RADS fagudvalg havde trukket
sig på grund af interessekonflikter, da vedkommende inden
for det seneste år har haft tilknytning til en virksomheds advisory board, jf. RADS beslutning fra møde afholdt den 25.
april 2013 om, at en fagudvalgsformand inden for det seneste år ikke må have været tilknyttet en virksomheds advisory
board.

7. Eventuelt
RADS afholder næste møde tirsdag den 1. oktober, kl. 10.00
– 14.00.
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