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Referat af 28. rådsmøde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS) afholdt onsdag den 30. november og torsdag den 1. december
2016
Onsdag d. 30 november 2016
Tilstedeværende medlemmer af Rådet
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Henrik Villadsen (næstformand), Birgitte Klindt
Poulsen, Lars Nielsen, Knut Borch-Johnsen, Flemming Sonne, Ulrik Tarp, Inger
Bjeldbak-Olesen, Søren Brostrøm, Kim Brixen, Steen Werner Hansen, Hanne Rolighed
Christensen og Leif Vestergaard Pedersen.
Afbud
Per Damkier, Carl-Otto Gøtzsche, Claus Brøckner Nielsen, Tommy Kjelsgaard.
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Fagudvalgsformand, afdelingslæge Eva Funding, Fagudvalgsformand, overlæge, ph. d,
klinisk lektor Niels Frost, Fagudvalgsformand, overlæge, professor, dr. med HD (O)
Toke Bek, Fagudvalgsformand, professor, overlæge, ph. d Jens Kjeldsen,
Fagudvalgsnæstformand, overlæge, dr. med, lektor Lars Kristian Munck og
Fagudvalgsmedlem, overlæge, dr. med Frede Donskov.
Fra sekretariatet
Niels Christian Hirsch, Dorthe Bartels, Marianne Wigant Andersen, Thomas Birk
Andersen, Karen Agerbæk Jørgensen, Diana Milling Olsen og Maria Henze (referent).
Herudover deltog fra sekretariatet under pkt. 2:
Dorte Glintborg, Andreas Pagh Rasmussen, Kirsten Holdt Henningsen, Merete Chur
Fischer, Bo Barfod og Heidi Møller Johnsen.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Afrapportering fra fagudvalg
De godkendte baggrundsnotater med tilhørende behandlingsvejledninger
bliver offentliggjort på RADS’ hjemmeside.
Blødersygdom: Fagudvalget vedrørende Hæmofili
Fagudvalgsformand, afdelingslæge Eva Funding fremlagde fagudvalgets
udkast til opdatering af baggrundsnotat, hvor to nye lægemidler
(albutrepenonacog alfa, eftrenonacog alfa) til behandlingen af hæmofili B
indskrives.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast.
Blodkræft: Fagudvalget vedrørende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Fagudvalget havde fremsendt skriftligt materiale vedrørende udkast til nyt
baggrundsnotat og forholdt sig til spørgsmål stillet af Rådet på 27.
rådsmøde.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.
Knoglemarvskræft: Fagudvalget vedrørende myelomatose
Fagudvalgsformand, overlæge, ph. d, klinisk lektor Niels Frost fremlagde
fagudvalgets udkast opdatering af baggrundsnotat, hvor tre nye lægemidler
(carfilzomib, daratumumab, elotuzumab) indskrives.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast.
Fagudvalget vedrørende øjensygdomme
Fagudvalgsformand, overlæge, professor, dr. med HD (O) Toke Bek
fremlagde fagudvalgets udkast til revurdering af 3 baggrundsnotater for
henholdsvis øjenforkalkning (våd AMD), diabetisk maculaødem og retinal
veneokklusion.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.
Fagudvalget vedrørende kroniske inflammatoriske tarmsygdomme
Fagudvalgsformand, professor, overlæge, ph. d Jens Kjeldsen og
fagudvalgsnæstformand, overlæge, dr. med, lektor Lars Kristian Munck
fremlagde fagudvalgets udkast til revurdering af baggrundsnotatet.
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Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.
Metastaserende nyrekræft: Fagudvalget vedrørende nyrekræft
Fagudvalgsmedlem, overlæge, dr. med Frede Donskov fremlagde
fagudvalgets udkast til revurdering af baggrundsnotatet.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.

3. Formandens meddelelser
Status på fagudvalget vedrørende dermatologiske lidelser
Formanden orienterede om, at Medicinrådet vil blive bedt om at tage emnet
op så snart som muligt, for derved at få det mest differentierede
beslutningsgrundlag.
Status på biosimilære lægemidler
Formanden orienterede om, at formandsskabet har afholdt med
møde med repræsentanter fra Lif, som ønsker en løbende dialog på området.
RADS er enig i, at løbende dialog er til gavn for alle parter. Dette forventes
overtaget af Medicinrådet pr. 1. januar 2017.
RADS besluttede at rette henvendelse til Lægemiddelstyrelsen angående
behovet for, at batchnummer altid noteres ved anvendelsen af biologiske
lægemidler (herunder biosimilære), også når det anvendes til
kemobehandling.
Orientering om møder med Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab
samt status på fagudvalget vedrørende antitrombotika - atrieflimmer
Formanden har afholdt møde med Hjerteforeningen og Danske Cardiologisk
Selskab i anledningen af vejledningen for atrieflimren.
Med henblik på at sikre patienternes tryghed i behandlingen, foretager RADS
- efter drøftelser med Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab redaktionelle justeringer af baggrundsnotatet, som dog ikke omfatter
ændringer i den overordnede konklusion. RADS offentliggør det justerede
baggrundsnotat, når notatet skriftligt er godkendt af Rådet.

4. Øvrige punkter
Status på RADS
Ved afslutningen af RADS’ arbejde overleverer Rådet 4 sager, der er i
behandling til færdiggørelse i Medicinrådet efter RADS standarder.
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RADS overdrager fire sager til afslutning i Medicinrådet. Det drejer sig om
fagudvalgsbehandling vedrørende antibiotika, forebyggelse af blodpropper
ved venøs tromboemboli, skeletrelaterede hændelser ved metastaserende
kræft og blodkræft (ET/PV). Sagerne vil blive afrapporteret og godkendt
efter RADS standarder. Fagudvalget vedrørende Svær Astma, som RADS har
nedsat, vil behandle terapiområdet efter Medicinrådets metoder, under
forudsætning af, at Medicinrådet efter 1. januar 2017 formelt igangsætter
fagudvalgsarbejdet.
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Torsdag d. 1 december 2016
Tilstedeværende medlemmer af Rådet
Jørgen Schøler Kristensen (formand), Henrik Villadsen (næstformand), Birgitte Klindt
Poulsen, Lars Nielsen, Leif Vestergaard Pedersen, Knut Borch-Johnsen, Flemming
Sonne, Ulrik Tarp, Inger Bjeldbak-Olesen, Kim Brixen, Steen Werner Hansen, Hanne
Rolighed Christensen og Leif Vestergaard Pedersen.
Afbud
Søren Brostrøm, Carl-Otto Gøtzsche, Per Damkier, Claus Brøckner Nielsen, Tommy
Kjelsgaard.
Tilstedeværende fagudvalgsmedlemmer (under punkt 2)
Fagudvalgsformand, overlæge, ph. d, Lars Kristian Storr, Fagudvalgsformand,
overlæge, ph. d Søren Mellemkjær, Fagudvalgsmedlem, overlæge, dr. med Jørn
Carlsen, Fagudvalgsformand, overlæge Niels Gyldenkerne og Fagudvalgsmedlem,
professor, ph. d, cand. Med, overlæge Inge Marie Svane, Fagudvalgsformand,
overlæge, ph. d Hanne Merete Lindegaard, Fagudvalgsnæstformand, ph. d, speciallæge
Lis Smedegaard
Andersen, Fagudvalgsmedlem, specialeansvarlige, overlæge Tove Lorenzen,
Fagudvalgsmedlem, overlæge, ph. d Marcin Szkudlarek.
Fra sekretariatet
Niels Christian Hirsch, Dorthe Bartels, Thomas Birk Andersen, Marianne Wigant
Andersen, Karen Agerbæk Jørgensen, Diana Milling Olsen og Maria Henze (referent).
Herudover deltog fra sekretariatet under pkt. 2:
Heidi Møller Johnsen, Tenna Bekker, Andreas Pagh Rasmussen, Bo Barfod.
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Afrapportering fra fagudvalg
De godkendte baggrundsnotater med tilhørende behandlingsvejledninger
bliver offentliggjort på RADS’ hjemmeside.
Nervesygdom: Fagudvalget vedrørende multipel sclerose (MS)
Fagudvalgsformand, overlæge, ph. d, Lars Kristian Storr fremlagde
fagudvalgets udkast til opdatering af baggrundsnotat, hvor et nyt
lægemiddel (daclizumab) indplaceres.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast.
Forhøjet blodtryk i lungearterie: Fagudvalget vedrørende pulmonal arteriel
hypertension (PAH)
Fagudvalgsformand, overlæge, ph. d Søren Mellemkjær og
fagudvalgsmedlem, overlæge, dr. med Jørn Carlsen fremlagde fagudvalgets
udkast til opdatering af baggrundsnotat, hvor et nyt lægemiddel (selexipag)
indplaceres.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.
Modermærkekræft: Fagudvalget vedrørende malignt melanom (MM)
Fagudvalgsformand, overlæge Niels Gyldenkerne og fagudvalgsmedlem,
professor, ph. d, cand. Med, overlæge Inge Marie Svane fremlagde
fagudvalgets udkast til baggrundsnotat.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast med nogle få
præciseringer.
Gigt: Fagudvalget vedrørende reumatologiske sygdomme
Fagudvalgsformand, overlæge, ph.d Hanne Merete Lindegaard,
fagudvalgsnæstformand, ph. d, speciallæge Lis Smedegaard Andersen,
fagudvalgsmedlem, specialeansvarlige, overlæge Tove Lorenzen og
fagudvalgsmedlem, overlæge, ph. d Marcin Szkudlarek, fremlagde
fagudvalgets udkast til fire revurderede baggrundsnotater for henholdsvis
kronisk leddegigt, psoriasisgigt, aksial spondylarthropati (aSPA) og
børneleddegigt.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast til baggrundsnotater for
børneleddegigt og aSPA. Udkastene til baggrundsnotater for psoriasisgift og
kronisk leddegigt blev drøftet og godkendt med nogle få præciseringer.

Side 6 af 7

Svedkirtelbetændelse: Fagudvalget vedrørende hidrosadenitis (HS)
Fagudvalget havde fremsendt skriftligt svar på spørgsmål stillet af Rådet på
det 27. rådsmøde samt udkast til baggrundsnotat.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast.
Luftvejssygdom: Fagudvalget vedrørende kronisk obstruktiv lungelidelse
(KOL)
Fagudvalget havde fremsendt skriftligt materiale ifht gennemgang af
opdatering af baggrundsnotat, hvor tre nye lægemidler (tiotropium bromid
(generisk version), salmeterol xinafoate + fluticasone propionate (generisk
version) budesonide + formoterol (spray formulering) indplaceres.
Rådet drøftede og godkendte fagudvalgets udkast.
Blodmangel: Fagudvalget vedrørende anæmi
Fagudvalget havde fremsendt skriftligt materiale vedrørende gennemgang af
opdatering af baggrundsnotat, med indskrivning af ny formulering af
deferasirox.
Rådet drøftede fagudvalgets udkast. Målgruppen for behandlingen er relativt
lille og brugen af lægemidlerne aftagende. Desuden er der sparsom evidens
for lægemidlerne på området – herunder i relation til indikationer. Rådet
fandt derfor, at der ikke er grundlag for et baggrundsnotat på området
fremadrettet. RADS besluttede derfor, at det nuværende baggrundsnotat og
behandlingsvejledning ophører, uden at blive erstattet af nye versioner.

3. Afrunding
Mødet den 30. november og 1. december er sidste rådsmøde i RADS.
Pr. 1. januar 2017 ophører RADS og indgår fra samme dato i Medicinrådet,
der træder i kraft pr. 1. januar 2017.
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