Lægemiddelrekommandation for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med
knoglemetastaser ved solide tumorer
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 12. december 2018.
Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt, at lægemiddelrekommandationen er
udarbejdet på baggrund af en behandlingsvejledning, som tidligere er godkendt af RADS.
Rekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger viser en prioritering baseret alene på lægemiddelpris og ikke
totalomkostninger.
”Fagudvalgets sammensætning” benævner det RADS-fagudvalg, som udarbejdede den behandlingsvejledning og det
sammenligningsgrundlag, der danner grundlag for lægemiddelrekommandationen. Fagudvalget har ikke været inddraget i Medicinrådets
opdatering af lægemiddelrekommandationen.
Rekommandationen er udarbejdet på basis af baggrundsnotatet med referencer, behandlingsvejledning samt sammenligningsgrundlag, som
kan downloades fra RADS’ hjemmeside, www.rads.dk. Lægemidlerne er pr. administrationsform anført i prioriterede rækkefølge ud fra den
opnåede lægemiddelpris (Amgros tilbudspris) jvf. sammenligningsgrundlag.
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Ændring
RADS-rekommandation offentliggjort.
Rekommandation opdateret pga. nyt Amgros-udbud
gældende pr. 1. januar 2019.
Zoledronsyre ”Fresenius Kabi” erstatter Zoledronsyre
”Hospira” som førstevalg ved i.v. (15 min) til brystkræft og
i.v. til prostata- og lungekræft. Pamifos erstatter
Pamidronatdinatrium ”Hospira” ved i.v. (90 min) til
brystkræft. Clodronsyre er udgået pr. 18/12 2017 og er
fjernet som andet valg ved p.o. til brystkræft.

Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.
Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke
behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige baggrundsnotater og forpligtende
behandlingsvejledninger.
Målgruppe

Relevante afdelinger
Lægemiddelkomitéer
Sygehusapoteker
Andre relevante interessenter

Udarbejdet af

Fagudvalget for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide
tumorer under Rådet for Anvendelse af Dyre Sygehusmedicin

Formål
Formålet med RADS’ behandlingsvejledninger er at sikre national konsensus om behandling med lægemidler; herunder at definere hvilke
lægemidler, doser, regimer og formuleringer der anses for ligestillede.
Formålet med RADS’ lægemiddelrekommandationer er at konkretisere behandlingsvejledningerne med de anbefalede lægemidler og konkrete
produkter, der skal anvendes.
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Brystkræft
Administrationsform

p.o.

Pt. i peroral antineoplastisk
behandling

i.v. (15 min)

1. Bondronat

1. Zoledronsyre
”Fresenius Kabi”

i.v. (90 min)

s.c.

Pamifos

Xgeva

Pamifos

Xgeva

2. Bondronat

Pt.
i
parenteral
antineoplastisk
behandling
Pt. med dyspeptiske gener
Pt. som ikke kan faste

-

1. Zoledronsyre
”Fresenius Kabi”
2. Bondronat

Prostata og lungekræft
Administrationsform

i.v.

s.c.

Pt. i peroral antineoplastisk behandling

Zoledronsyre
”Fresenius Kabi”

Xgeva

Pt. i parenteral antineoplastisk
behandling
Pt. med dyspeptiske gener
Pt. som ikke kan faste

Zoledronsyre
”Fresenius Kabi”

Xgeva
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