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Beskrivelse af forholdet mellem Amgros og RADS
Amgros I/S (”Amgros”) og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (”RADS”) er to
selvstændige enheder, som beskæftiger sig med hver sin del af sundhedsområdet.
Kort om Amgros
Amgros er et interessentskab, der er ejet af de fem regioner. Amgros indkøber medicin
til brug på sygehusene i Danmark. Indkøbet sker som oftest som følge af en forudgående udbudsproces. Derudover varetager Amgros en række opgaver på vegne af sygehusapotekerne. Sygehusapotekerne sørger for, at den indkøbte medicin bliver distribueret til de enkelte afdelinger på sygehusene. Som følge af Amgros’ kompetencer, varetager Amgros også andre relevante opgaver for regionerne.
Kort om RADS
RADS er et selvstændigt råd, der har eksisteret siden 2010. Rådet er sammensat af repræsentanter fra regionerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi,
Danske Patienter, Amgros og Danske Regioner. Rådet sekretariatsbetjenes af Amgros og
til dels også af Danske Regioner. Det betyder i praksis, at Amgros og Danske Regioner
stiller medarbejdere og kontor-/mødefaciliteter til rådighed, men at selve opgaveløsningen er skarpt adskilt fra henholdsvis Amgros og Danske Regioner. Herudover består
RADS af alle de nedsatte fagudvalg. Fagudvalgene består af klinikere, samt personer fra
RADS sekretariatet og øvrige relevante ressourcepersoner. Sammensætningen af de enkelte fagudvalg kan ses på RADS’ hjemmeside. Fagudvalgene udarbejder udkast til behandlingsvejledninger inden for de udvalgte terapiområder. Det er Rådet, der godkender
udkastene til behandlingsvejledningerne, hvorefter de enkelte regioner implementerer
behandlingsvejledningerne i egen region.
Arbejdsprocessen
RADS har som formål at sikre, at patienter behandles ens i hele Danmark og at alle patienter har adgang til den bedst mulige behandling. RADS ser alene på behandlingskvaliteten og ikke på prisen. Når RADS ser behov for udarbejdelse af en behandlingsvejledning på et givent område, nedsætter RADS et fagudvalg. Andre instanser kan opfordre
RADS til at nedsætte et fagudvalg på et specifikt område, men det er RADS der beslutter, om et sådant fagudvalg skal nedsættes.
Rådet udpeger, efter indstilling fra de faglige selskaber, formanden for fagudvalget og
beslutter samtidig hvilke faglige kompetencer, der skal repræsenteres i fagudvalget.
Som hovedregel betyder det, at de enkelte regioner udpeger eksperter inden for det på-

gældende fagudvalgs område. Formanden for fagudvalget kan desuden beslutte at supplere udvalget med personer, der besidder kompetencer, som vurderes væsentlige for
fagudvalgets arbejde.
Fagudvalget identificerer og vurderer de tilgængelige medicinske behandlingsmuligheder
inden for fagudvalgets område. Fagudvalget er underlagt retningslinjer for, hvordan kliniske studier, videnskabelige artikler mm anvendes i arbejdet. Der er endvidere retningslinjer for samarbejdet med patientforeninger og leverandører. Retningslinjerne kan
ses på RADS’ hjemmeside. Fagudvalget vurderer de tilgængelige medicinske behandlinger ud fra effekt og bivirkninger og finder frem til hvilke typer af medicin, der er ligestillede. At flere typer af medicin er ligestillede betyder, at de er vurderet til at være lige
gode målt på effekt og bivirkninger.
Vejledningerne (baggrundsnotat med tilhørende behandlingsvejledning, der er et uddrag
af baggrundsnotatet) retter sig først og fremmest mod den store gruppe af patienter,
som har et klassisk sygdomsforløb inden for terapiområdet. Men ofte tager vejledningerne også højde for patienttyper, der har nogle særlige behov fx gravide, folk med forhøjet blodtryk, patienter hvor andre typer medicin ikke har virket etc., da der kan være
forskelle i, hvilken type behandling, der bedst egner sig til de enkelte grupper.
Baggrundsnotatet indeholder desuden et sammenligningsgrundlag, der beskriver hvor
mange og hvor store doser af de forskellige typer medicin, der skal til, for at de forskellige typer medicin er ligestillingsværdige.
Godkendelse af baggrundsnotat
Når fagudvalget har udarbejdet udkast til baggrundsnotatet, bliver dette præsenteret for
Rådet på et rådsmøde. Hvis udkastet godkendes, vil behandlingsvejledningen og baggrundsnotatet blive offentliggjort på RADS’ hjemmeside hurtigst muligt efter mødet. Hvis
udkastet ikke kan godkendes, vil fagudvalget få information om dette, og Rådet vil i så
fald bede fagudvalget udarbejde et revideret udkast.
Når RADS udfærdiger baggrundsnotater er et af målene, at det fremgår tilstrækkeligt
tydeligt, hvordan RADS er nået frem til sine konklusioner. Dette tilstræber RADS ved at
fremstille argumentationen med tilhørende henvisninger til relevant dokumentation.
Amgros gennemfører udbudsproces
Når baggrundsnotat og tilhørende behandlingsvejledning er offentliggjort på RADS’
hjemmeside, vil Amgros i de fleste tilfælde igangsætte udbudsproces for de omfattede
typer af medicin.
Eftersom der ofte vil være et behov for at have alle typer af medicin tilgængeligt på sygehusene, indgår Amgros aftaler med leverandører af alle lægemidler omfattet af RADS’
vejledninger.
Når udbudsprocessen er afsluttet, meddeler Amgros til RADS, hvilke navngivne typer af
medicin, der er indgået aftale med samt priserne opnået ved udbuddet.
Lægemiddelrekommandation
På baggrund af priserne for de ligestillede typer af medicin, kan RADS, ved hjælp af
sammenligningsgrundlaget, udregne, hvilket af de ligestillede præparater, der vil være
billigst at anvende i patientbehandlingen. Dette præparat bliver førstevalg.
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På baggrund af beregningerne udarbejdes en lægemiddelrekommandation, der offentliggøres på RADS’ hjemmeside. Lægemiddelrekommandationen lister medicinpræparaterne
i den rækkefølge, RADS foreslår, på baggrund af først de lægefaglige vurderinger og
dernæst prisen.

Forholdet mellem RADS og regionerne
Ved etableringen af RADS aftalte regionerne indbyrdes, at de ville følge RADS’ anbefalinger, men RADS har ikke noget mandat til at tvinge dem. Forhåbningen er dog, at kvaliteten af RADS’ anbefalinger er så høj, at den enkelte region gerne implementerer anbefalingerne for derved at bidrage til, at alle patienter i Danmark bliver tilbud samme høje
kvalitet i behandlingen, uanset hvilken region patienten bor i.
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