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Mål:
>	Faglig konsensus om bedste lægemiddelbehandling
>	Ensartet behandlingstilbud i hele landet
> Øget priskonkurrence mellem lægemidlerne
>	Mere sundhed for pengene

Udviklingen i Amgros omsætning af lægemidler 1991-2010. Mio. kr.
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RADS

Baggrund
for RADS
Danske Regioners bestyrelse vedtog
i oktober 2009 at nedsætte Rådet for
Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
(RADS).
RADS er sammensat af repræsentanter fra regionerne, Sundhedsstyrelsen,
Institut for Rationel Farmakoterapi,
Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi,
Amgros og Danske Regioner. Formanden
for RADS er udpeget af regionerne.
RADS skal sikre, at patienter uanset
bopæl tilbydes lige adgang til behandling
med dyr sygehusmedicin. Dette sker
gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger for anvendelse af den
omhandlede medicin. Regionerne har
tilkendegivet, at man vil efterleve vejledningerne.
RADS nedsætter løbende fagudvalg
med nogle af landets førende eksperter,
som har til opgave at udarbejde fælles nationale behandlingsvejledninger.
Formanden for fagudvalgene udpeges
efter indstilling fra Organisationen af

Lægevidenskabelige Selskaber. Med det
fælles behandlingsgrundlag skabes der
samtidig potentiale for at regionerne kan
opnå bedre priser gennem større udbud
af de omhandlede lægemidler.
Formålet med RADS er derfor både at
opnå bedre kvalitet i lægemiddelbehandlingen og bedre priser på lægemidler. Det
vil med andre ord betyde, at vi vil få mere
sundhed for pengene.
Danske Regioner og Amgros varetager
sekretariatsbetjeningen af RADS-
styregruppen i fællesskab, mens Amgros
varetager sekretariatsbetjeningen af
fagudvalgene.
RADS tager udgangspunkt i
>	Medicin, som udgør en væsentlig
udgiftspost for sygehusene
>	Medicin, som er kendetegnet ved en
stærk udgiftsvækst
>	Ny medicin med stort udgiftspotentiale
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Sekretariatet
indstiller
behandlingsområde.

RADS nedsætter
fagudvalg samt udpeger
formand efter indstilling
fra Organisationen af
Lægevidenskabelige
Selskaber.

Fagudvalget koordinerer og skaber konsensus på baggrund af
foreliggende evidens.

RADS godkender
behandlingsvejled
ning og vurdering af
patientgrundlag.
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Udbudskriterier fastsættes
i dialog med fagudvalget.

Udbud gennemføres af
Amgros på baggrund af
behandlingsvejledningen.

Tilbud evalueres og
kontrakter indgås
med vindere.

»

»

3

Medicinrekommandationer og efterlevelsesmål på navngivne lægemidler
præsenteres for RADS.

Sekretariatet informerer
bl.a. regionerne.

»

»

»

»

4

Regionerne er
ansvarlige for
implementering af
beslutningerne.

Regionerne implementerer rekommandationerne.

Regionerne følger op
på rekommandationerne.

Amgros følger op
på forbrugstallene
og afrapporterer til
regionerne.
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Åbenhed og
inddragelse i RADS
For at sikre størst mulig åbenhed om arbejdet
i RADS offentliggøres forskelligt materiale på
Danske Regioners hjemmeside. Så snart de
enkelte behandlingsvejledninger er godkendt
af RADS vil de blive lagt på hjemmesiden
ligesom de konkrete rekommandationer efter
endt udbud vil kunne findes samme sted.
Relevante patientforeninger vil, ved nedsættelse af et nyt fagudvalg, få mulighed for
at fremsende oplysninger, som de mener
fagudvalgene bør tage hensyn til. De samme
patientforeninger inviteres tillige til møde
med fagudvalgsformanden, når udkast til
behandlingsvejledning er ved at være klar.
Industrien har tilsvarende mulighed for
at præsentere dokumentation for deres
lægemiddel samt fremsende skriftligt
materiale til det pågældende fagudvalg.
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Implementering
af behandlingsvejledninger
Amgros gennemfører udbuddet på baggrund
af RADS behandlingsvejledninger. Efter
udbud fremsendes information om udbuds
resultatet, medicinrekommandationer og
efterlevelsesmål på navngivne lægemidler til

RADS til orientering. Herefter udsendes
informationen til regionerne. Det er regionernes opgave at implementere behandlingsvejledningen med de tilhørende rekommandationer.

Monitorering og opfølgning
Amgros har udviklet et monitoreringssystem,
som kan følge regionernes lægemiddelforbrug. Denne ledelsesinformation er baseret
på forbrugsdata og kan give regionerne en
indikation af forbrugets fordeling i regionerne

samt eventuelle afvigelser i forhold til de
fastsatte efterlevelsesmål.
Der udvikles tilsvarende et informationssystem
helt ned på afdelingsniveau, som kan være
en støtte i den konkrete faglige dialog om
lægemiddelforbruget på de kliniske afdelinger.
Udviklingen sker i samarbejde med sygehus
apoteker og de regionale lægemiddelkomiteer.
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Kommissorium for RADS
> RADS beslutter inden for hvilke indsats
områder, der skal udarbejdes fælles behand
lingsvejledninger og rekommandationslister
> RADS nedsætter fagudvalg, som udarbejder
forslag til fælles behandlingsvejledninger
> RADS udpeger efter indstilling fra de faglige
selskaber en formand for hvert fagudvalg
og beslutter hvilke faglige kompetencer,
der skal repræsenteres i fagudvalget.
Formanden for fagudvalget kan beslutte at
supplere udvalget med personer, der besid-

der kompetencer, som vurderes væsentlige
for fagudvalgets arbejde
> RADS godkender behandlingsvejledninger
udarbejdet af fagudvalgene
> RADS informerer om nedsættelse af fag
udvalg på Danske Regioners hjemmeside
> RADS skal sikre, at regionerne informeres
om behandlingsvejledninger mv. og efter
følgende om de relevante rekommandationer

Yderligere information
RADS sekretariatet publicerer løbende materiale på www.regioner.dk
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Fagudvalg

Sekretariat
Dampfærgevej 22
2100 København Ø

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

+45 88 71 30 00
+45 88 71 30 08
fagudvalg.rads@amgros.dk
www.amgros.dk

