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Kommissorium for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
Baggrund
Det følger af aftalen om regionernes økonomi for 2010 mellem regeringen
og Danske Regioner, at parterne er enige om, at regionerne forstærker arbejdet med at skabe konsensus og forpligtigende rammer på klinisk niveau
for anvendelse af sygehusmedicin, så medicinanvendelsen på tværs af regionerne i højere grad ensrettes. Det skal danne grundlag for at tilvejebringe
national konsensus om rekommandationslister og behandlingsvejledninger,
som lægges til grund for regionernes fælles indkøb af sygehusmedicin.
For at sikre bedre kvalitet og en mere ensartet anvendelse af dyr sygehusmedicin på tværs af regioner og sygehuse har Danske Regioners bestyrelse
vedtaget en rådgivningsstruktur og nedsat Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) under Danske Regioner.
RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr
sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, og at der
skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin. RADS kan desuden påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale behandlingsvejledninger på områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehusmedicin.
Med det fælles beslutningsgrundlag skabes der samtidig potentiale for bedre indkøbspriser gennem udbud af lægemidlerne.
RADS rådgivningsstruktur omfatter:
• lægemiddelgrupper, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene
• lægemiddelgrupper, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst
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•
•

nye lægemidler med stort udgiftspotentiale
områder, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor
der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus

Kommissorium
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin har følgende opgaver:
•
•
•

•
•
•

RADS beslutter indenfor hvilke indsatsområder, der skal udarbejdes
fælles behandlingsvejledninger og rekommandationslister.
RADS nedsætter fagudvalg, som bl.a. udarbejder forslag til fælles
behandlingsvejledninger.
RADS udpeger efter indstilling fra de faglige selskaber en formand
for hvert fagudvalg og beslutter samtidig hvilke faglige kompetencer, der skal repræsenteres i fagudvalget. Formanden for fagudvalget kan beslutte at supplere udvalget med personer, der besidderkompetencer, som vurderes væsentlige for fagudvalgets arbejde.
RADS godkender behandlingsvejledninger udarbejdet af fagudvalgene.
RADS informerer lægemiddelindustrien og patientforeninger m.fl.
om nedsættelse af fagudvalg på Danske Regioners hjemmeside.
RADS skal sikre, at regionerne informeres om behandlingsvejledninger mv. og efterfølgende om de relevante rekommandationer.

RADS inddrager nationale beslutninger fra bl.a. Sundhedsstyrelsen i sit arbejde.
RADS vil løbende gennemgå de omhandlede lægemiddelgrupper. De af
strukturen omfattede lægemiddelgrupper forventes gennemgået i løbet af
ca. en 3-årig periode. Når en lægemiddelgruppe er gennemgået og afsluttet
tages der stilling til, hvornår lægemiddelgruppen bør gennemgås på ny.
Der afholdes ca. 3 – 4 årlige møder i RADS.
Sammensætning af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
Rådet
ning:
•
•
•
•
•
•
•

for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin har følgende sammensætFormand og næstformand udpeget af regionerne
2 repræsentanter fra hver af de 5 regioner
1 repræsentant fra Danske Regioner
1 repræsentant fra Amgros
1 repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
1 repræsentant udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
1 repræsentant fra Danske Patienter

Side 2

Der kan som udgangspunkt ikke sendes suppleanter til møder i RADS. Såfremt en repræsentant udtræder af RADS, udpeges der samtidig en ny repræsentant til rådet.
Medlemmerne af RADS skal afgive habilitetserklæring på særlige personlige eller økonomiske interesser i lægemiddelindustrien.
RADS materiale betragtes som internt og kan ikke udveksles med andre
end det naturlige bagland.
Sekretariat
Sekretariatsfunktionen varetages af Danske Regioner og Amgros i fællesskab.
Information om Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
Der lægges løbende information om Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, herunder bl.a. beslutningsreferater af RADS møder, godkendte
fagudvalgskommissorier og godkendte behandlingsvejledninger, på Danske
Regioners hjemmeside.
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