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Referat af 27. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS) afholdt onsdag den 28. september 2016
Tilstedeværende medlemmer af Rådet
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Henrik Villadsen (næstformand), Per Damkier,
Birgitte Klindt Poulsen, Lars Nielsen, Flemming Sonne, Claus Brøckner Nielsen, Inger
Bjeldbak-Olesen, Kim Brixen, Hanne Rolighed Christensen, Søren Brostrøm og Knut
Borch-Johnsen (de to sidstnævnte deltog i første halvdel af mødet).
Afbud
Leif Vestergaard Pedersen, Steen Werner Hansen, Carl-Otto Gøtzsche, Tommy
Kjelsgaard og Ulrik Tarp.
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Fagudvalgsformand, professor, overlæge, ph.d. Jesper Stentoft, fagudvalgsmedlem,
professor, overlæge, ph.d. Lone Skov, fagudvalgsformand, overlæge, dr.med. Ib
Christian Klausen, fagudvalgsmedlem, overlæge Ole Snorgaard, fagudvalgsformand,
professor, overlæge, dr.med. Thomas Benfield, fagudvalgsmedlem,
uddannelsesansvarlig overlæge Janne Jensen, fagudvalgsformand, professor, overlæge,
dr.med. Henrik Nielsen, fagudvalgsformand, overlæge Inge Mejlholm,
fagudvalgsmedlem, professor, overlæge Gedske Daugaard, fagudvalgsformand,
overlæge Ilse Christiansen, fagudvalgsmedlem, overlæge, ph.d. Carsten Utoft
Niemann, fagudvalgsformand, overlæge, ph.d. Mikkel Andreassen, fagudvalgsformand,
afdelingslæge, ph.d. Berit Christina Carlsen og fagudvalgsmedlem, afdelingslæge
Susanne Fabricius.
Fra sekretariatet
Niels Christian Hirsch, Marianne Wigant Andersen, Karen Agerbæk Jørgensen og Maria
Henze (referent).
Herudover deltog fra sekretariatet under pkt. 2:
Bo Barfod, Andreas Pagh Rasmussen, Dorte Glintborg, Heidi Møller Johnsen, Merete
Chur Fischer, Kirsten Holdt Henningsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Afrapportering fra fagudvalg
De godkendte baggrundsnotater med tilhørende behandlingsvejledninger
bliver offentliggjort på RADS’ hjemmeside.
Blodkræft: Fagudvalget vedrørende Kronisk Myeloid Leukæmi (CML)
Fagudvalgsformand, professor, overlæge, ph.d. Jesper Stentoft fremlagde
fagudvalgets udkast til revurderet baggrundsnotat.
Rådet drøftede og godkendte udkastet med få præciseringer.
Kronisk hudsygdom: Fagudvalget vedrørende Psoriasis
Fagudvalgsmedlem, professor, overlæge, ph.d. Lone Skov, præsenterede
fagudvalgets udkast til opdateret baggrundsnotat. Baggrunden for
opdateringen var introduktion af et nyt lægemiddel, ixekicumab, som bliver
inkluderet i baggrundnotatet.
Rådet drøftede og godkendte udkastet med få præciseringer.
Svedkirtelbetændelse: Fagudvalget vedrørende Hidrosadenitis
Fagudvalgsformand, afdelingslæge, ph.d. Berit Christina Carlsen og
fagudvalgsmedlem, afdelingslæge Susanne Fabricius fremlagde fagudvalgets
svar på de spørgsmål, som Rådet havde stillet i forbindelse med det 26.
rådsmøde og fremlagde endvidere udkast til baggrundsnotat.
Rådet drøftede udkastet samt fremlæggelsen og konkluderede, at
fagudvalget skal foretage nogle præciseringer i baggrundsnotatet, hvorefter
baggrundsnotatet skal forelægges for Rådet igen.
Human Immundefekt Virus: Fagudvalget vedrørende HIV/AIDS
Fagudvalget havde fremsendt fagudvalgets udkast til opdateret
baggrundsnotat, hvor nye kombinationer af eksisterende lægemidler er
beskrevet.
Rådet drøftede og godkendte udkastet med få præciseringer.
Forhøjet kolesterol: Fagudvalget vedrørende Hyperlipidæmi
Fagudvalgsformand, overlæge, dr.med. Ib Christian Klausen og
fagudvalgsmedlem, overlæge Ole Snorgaard præsenterede fagudvalgets
udkast til nyt baggrundsnotat.

Side 2 af 4

Rådet drøftede udkastet og konkluderede, at fagudvalget skal foretage nogle
præciseringer i baggrundsnotatet, hvorefter baggrundsnotatet skal
forelægges for Rådet igen.
Bekæmpelse af infektioner forårsaget af bakterier: Fagudvalget vedrørende
Antibiotika – nedre luftveje (LRTI)
Fagudvalgsformand, professor, overlæge, dr.med. Thomas Benfield og
fagudvalgsmedlem, uddannelsesansvarlig overlæge Janne Jensen fremlagde
fagudvalgets udkast til nyt baggrundsnotat. Fagudvalget har udarbejdet
anbefalinger for anvendelsen i såvel primærsektoren (praktiserende læger)
som sekundærsektoren (sygehussektoren).
Rådet drøftede og godkendte udkastet med få præciseringer.
Smitsom leverbetændelse: Fagudvalget vedrørende Hepatitis C
Fagudvalgsformand, professor, overlæge, dr.med. Henrik Nielsen,
præsenterede fagudvalgets udkast til opdateret baggrundsnotat, hvor to nye
lægemidler indskrives.
Rådet drøftede og godkendte udkastet.
Perifer kæmpevækst: Fagudvalget vedrørende Akromegali
Fagudvalgsformand, overlæge, ph.d. Mikkel Andreassen, fremlagde
fagudvalgets udkast til revurderet baggrundsnotat. Det tidligere
baggrundsnotat er fra 2013, og siden er der kommet et nyt lægemiddel på
området.
Rådet drøftede og godkendte udkastet.
Kræft i blærehalskirtlen: Fagudvalget vedrørende Prostatakræft
Fagudvalgsformand, overlæge Inge Mejlholm og fagudvalgsmedlem,
professor, overlæge Gedske Daugaard, fremlagde fagudvalgets udkast til
tillæg til eksisterende baggrundsnotat. Tillægget vedrører tidlig behandling
med docetaxel til metastaserende hormonsensitiv prostatakræft.
Rådet drøftede og godkendte udkastet med få præciseringer.
Blodkræft: Fagudvalget vedrørende Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)
Fagudvalgsformand, overlæge Ilse Christiansen og fagudvalgsmedlem,
overlæge, ph.d. Carsten Utoft Niemann, præsenterede fagudvalgets udkast
til nyt baggrundsnotat.
Rådet drøftede udkastet og konkluderede, at fagudvalget skal foretage nogle
præciseringer i baggrundsnotatet, hvorefter baggrundsnotatet skal
forelægges for Rådet igen.

Side 3 af 4

3. Formandens meddelelser
Brug af biosimilære lægemidler
RADS opfordrer til, at klinikerne rutinemæssigt gør brug af materialet, som
er udsendt til brug for orientering af patienter og behandlere.
Henvendelse fra Boehringer Ingelheim
Formanden orienterede om en henvendelse fra Boehringer Ingelheim
vedrørende RADS’ vurdering af lægemidlet Pradaxa. Vejledningen forbliver
uændret, men Rådet vil bede fagudvalget om at foretage enkelte redaktionelle
tilpasninger i vejledningen for non-valvulær atrieflimren.
Habilitet
Formanden orienterede om, at der har været et par henvendelser fra
pressen omkring habilitetsforholdene for fagudvalgsmedlemmerne.
Habilitetserklæringer er væsentlige for at sikre RADS’ troværdighed. De
pågældende
sager er blevet undersøgt af sekretariatet. Konklusionen var, at alle regler
vedrørende habilitet var og er overholdt.

---o0o--Næste rådsmøde (28. møde) afholdes over to dage, onsdag den 30.
november og torsdag den 1. december 2016, hos Danske Regioner.
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