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TIDSSVARENDE OG
ENSARTET
BEHANDLINGSTILBUD TIL ALLE
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS) har til opgave at sikre, at alle bor
gere i Danmark får tilbudt den bedst mulige
behandling – uanset hvor de bor i landet
og hvilket sygehus, de har kontakt til.
Derfor nedsætter RADS løbende fagudvalg
med nogle af landets førende eksperter
inden for de enkelte behandlingsområder.
Med afsæt i en sundhedsfaglig vurdering
ser de på de medicinske fordele og ulemper
og udarbejder anbefalinger for brugen
af lægemidlerne.

Når vi ved, at beslutningerne er truffet
på et solidt, fagligt grundlag – og der er
konsensus om de foretrukne behandlinger
og lægemidler – styrker det grundlaget for
regionernes fælles indkøb af sygehusmedicin.
Det betyder med andre ord, at regionerne
på baggrund af de nationale vejledninger
kan udnytte ressourcerne mere effektivt.
Vi får mere sundhed for pengene.

På vegne af RADS og fagudvalgene,
På den måde opnår vi en højere kvalitet i
anvendelsen af lægemidler, og vi får skabt
en ensartet anvendelse af lægemidler på
tværs af regionerne.
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Jørgen Schøler Kristensen
Formand

›

OM RADS

•

RADS er nedsat af Danske Regioners
bestyrelse

•

RADS er sammensat af repræsentanter
fra regionerne, Sundhedsstyrelsen,
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi,
Danske Patienter, Amgros og
Danske Regioner

•

RADS nedsætter løbende fagudvalg
med nogle af landets førende eksperter,
som har til opgave at udarbejde fælles
nationale behandlingsvejledninger

•

Formanden for de enkelte fagudvalg
udpeges efter indstilling fra Organisationen
af Lægevidenskabelige Selskaber

KVALITET
FOR ALLE
Patienter har krav på samme gode
behandling – uanset hvor de bor.
RADS arbejder for at udligne forskellene
og sikre ensartede behandlingstilbud
i hele landet.

RADS TAGER STILLING TIL:
›

LÆGEMIDDELGRUPPER, SOM UDGØR EN VÆSENTLIG UDGIFTSPOST PÅ SYGEHUSENE

›

LÆGEMIDDELGRUPPER, DER ER KENDETEGNET VED EN STÆRK UDGIFTSVÆKST

›

NYE LÆGEMIDLER MED STORT UDGIFTSPOTENTIALE

›

OMRÅDER, SOM HAR POTENTIALE FOR KVALITETSOPTIMERING ELLER BEHOV FOR ØGET
KONSENSUS OM BEHANDLINGEN – EVT. PÅ TVÆRS AF PRIMÆRSEKTOR OG HOSPITALSSEKTOR
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HER GØR
RADS EN
FORSKEL

REGIONALE LÆGEMIDDELKOMMITEER

RADS’ arbejde indgår som beslutningsgrundlag for
de regionale lægemiddelkomitéer, når de udfærdiger
lokale instruktioner til brug for den behandlende læge.

PÅ HOSPITALSAFDELINGER

Med behandlingsvejledningen i hånden får
lægerne støtte til at give en moderne,
dækkende og effektiv behandling.
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REGIONER

RADS og fagudvalgene skaber merværdi i
regionerne ved at udarbejde anbefalinger og
vejledninger. Derved bidrager RADS til en ensartet
patientbehandling af høj kvalitet i hele landet.

RADS
LÆGEMIDDELLEVERANDØRER

RADS ønsker en tæt dialog med industrien.
Lægemiddelvirksomhederne inviteres til
møder med fagudvalgene, og RADS
offentliggør løbende nyt materiale.

PATIENTER

Når RADS udarbejder behandlingsvejledninger,
inddrages relevante patientforeninger i arbejdet.
Danske Patienter har desuden en fast
repræsentant i RADS.
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1

PROCES FOR
ARBEJDET
I RADS OG
FAGUDVALG

RADS/FAGUDVALG

› Sekretariatet for RADS indstiller
behandlingsområde, eventuelt på
opfordring fra regionerne.

2
UDBUD

› Udbuddet tilrettelægges og
gennemføres af Amgros på
baggrund af den offentliggjorte
behandlingsvejledning.

› RADS nedsætter fagudvalg og
beder regionerne om at udpege
eksperter til fagudvalget.
En formand udpeges efter
indstilling fra Organisationen af
Lægevidenskabelige Selskaber.

› Fagudvalget vurderer dokumen
tationen og kommer med en
anbefaling til behandlingsvejledning,
herunder hvilke behandlinger der
eventuelt kan sammenlignes
med hinanden.

› RADS godkender behandlings
vejledning og sammenlignings
grundlag. Den godkendte
behandlingsvejledning
offentliggøres på www.rads.dk.
6

› Amgros evaluerer og indgår
kontrakt med vinderen af
udbuddet.

3
REKOMMANDATIONER

› RADS udarbejder medicin
rekommandationer på konkrete
lægemidler.

4
IMPLEMENTERING

› Regionerne implementerer
behandlingsvejledningen med de
tilhørende anbefalinger/
rekommandationer.

5
MONITORERING

› RADS følger op på lægemiddelforbruget
og melder videre til regionerne, som
sammenholder det faktiske forbrug med
de fastsatte mål.

› Sekretariatet informerer
regionernes sundhedsdirektører,
lægemiddelkomitéer og
sygehusapoteker.

› Rekommandationen skrives
ind i behandlingsvejledningen
og offentliggøres på RADS’
hjemmeside.
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RADS
RADS
Styregruppe og sekretariat
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T
F
E
W

+45 35 29 81 00
+45 35 29 83 00
rads@regioner.dk
www.regioner.dk

RADS Fagudvalg
Fagudvalgssekretariatet
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
T
F
E
W

+45 35 29 39 50
+45 88 71 30 08
fagudvalg.rads@rads.dk
www.rads.dk

›
YDERLIGERE INFORMATION
RADS publicerer løbende materiale på www.rads.dk

