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Idegrundlag 

 

 

Danske Regioners bestyrelse har som opfølgning på økonomiaftalen 

med regeringen 2010 besluttet, at regionerne skal forstærke arbejdet 

med at skabe konsensus og forpligtende rammer på klinisk niveau for 

anvendelse af dyr sygehusmedicin.  

 

Med beslutningen blev Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin 

(RADS) nedsat med deltagelse af regionerne, Danske Regioner, Am-

gros, Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter og Dansk Selskab for Kli-

nisk Farmakologi. RADS nedsætter fagudvalg og udpeger en formand 

efter indstilling fra et relevant fagligt selskab. 

 

Med fælles nationale behandlingsvejledninger og medicinrekommanda-

tioner opnås et solidt fagligt grundlag for regionernes fælles indkøb af 

sygehusmedicin. 

 

Målet med arbejdet er at skabe en højere kvalitet i medicinanvendel-

sen, en mere effektiv ressourceanvendelse samt at medicinanvendel-

sen på tværs af regionerne i højere grad ensrettes. 

 

Antibiotikarådet under Sundhedsministeriet har gennem Sundhedssty-

relsen i december 2012 udgivet ”Vejledning om ordination af antibio-

tika”. Denne vejledning søges implementeret i sekundær og primær 

sektor ved dette fagudvalgsarbejde. 

 

Tilhørsforhold/ 

reference/ 

fortrolighed 

Fagudvalgene refererer til RADS. Fagudvalgene varetager en tids- og 

emnemæssig afgrænset opgave og betragtes som en interne arbejds-

grupper.  

 

Fagudvalgets arbejde er fortroligt i overensstemmelse med pkt. 4.3 i 

Forretningsorden for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin og 

dets sekretariat.  

 

Fagudvalgets medlemmer afgiver habilitetserklæring på særlige per-

sonlige eller økonomiske interesser i lægemiddelindustrien, jf. pkt. 4.2 

i Forretningsorden for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin og 

dets sekretariat. 
 

Faglig  

sammensætning 

af fagudvalget  

 

 

 

 

 

Fagudvalgets medlemmer forventes i arbejdet at  

repræsentere det udpegende organ 

 

 En formand fra Dansk Infektionsmedicinsk selskab udpeget af 

Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber 

 En næstformand fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi udpeget 

af Sammenslutningen af Lægevidenskabelige Selskaber 

 Fem overlæger med klinisk ansvar udpeget af de respektive regio-

ners regionale lægemiddelkomité 
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 Tre specialelæger udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin 

(DSAM) 

 En speciallæge i klinisk mikrobiologi fra Statens Seruminstitut 

(SSI), med særlig interesse for bekæmpelse af resistensudvikling 

indenfor antibiotika 

 En repræsentant for Dansk Infektionsmedicinsk selskab 

 En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

 En repræsentant fra Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF)  

 En repræsentant for Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF) 

 En repræsentant for Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse 

(DSS) 

 

Fagudvalgsformanden kan supplere fagudvalget med personer, der be-

sidder kompetencer, som vurderes væsentlige for fagudvalgets ar-

bejde. Et supplerende fagudvalgsmedlem kan være fast, eller ad hoc, 

afhængig af om suppleringen er generel, eller ad hoc i specialemæs-

sige sammenhænge. 

 

 
Opgaver/ 

kommissorium 

 Fagudvalget skal foretage en faglig vurdering af anvendelse og be-

handling med antibiotiske lægemidler i såvel primær som sekun-

dær sektoren. 

 Fagudvalget skal med udgangspunkt i Antibiotikarådets ”Vejled-

ning om ordination af antibiotika 2012”, IRF’s retningslinjer ang. 

antibiotika og tilsvarende retningslinjer fra Norge, udarbejde ud-

kast til baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger 

for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika i såvel primær som 

sekundær sektoren. 

 Fagudvalget skal forholde sig til eventuelle retningslinjer fra Euro-

pean Center for Disease Control (ECDC) samt fra myndighederne i 

de lande vi samarbejder med i resistensbegrænsende sammen-

hænge.  

 Fagudvalget skal tage stilling til og sikre det optimale tidspunkt 

for, hvor i forløbet en arbejdsgruppe for almen praksis bedst ind-

går mht. at optimere beslutningsgrundlaget for behandlingsvejled-

ningerne. 

 Fagudvalget skal forholde sig til kriterier for initiering af behand-

ling med antibiotiske lægemidler.  

 Fagudvalget skal specificere i hvilke situationer, der for bestemte 

diagnoser, kan dispenseres for efterlevelse af behandlingsvejled-

ningen (fx. anvendelse af resistensbestemmelser). 

 Fagudvalget skal forholde sig til sektorovergang vedr. lægemiddel-

valget. 

 Fagudvalgene skal modtage skriftligt input fra relevante lægemid-

delproducenter.  

 Fagudvalgene skal modtage skriftligt input fra relevante patient-

foreninger, samt orientere disse om behandlingsvejledningerne før 

offentliggørelsen. 

 Fagudvalgene skal forholde sig til den efterfølgende monitorering 

af behandlingsvejledningerne og antibiotikaforbruget. 

 Fagudvalget skal tage stilling til kriterier for revurdering af be-

handlingsvejledningerne. 
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Forretningsorden  Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber indstiller en for-

mand fra Dansk Selskab for Infektionsmedicin og en næstformand 

fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.  

 Til at støtte fagudvalget nedsættes et antal arbejdsgrupper, hvor 

medlemmerne er kliniske speciallæger. Arbejdsgruppernes antal 

og faglige repræsentation skal udarbejdes af fagudvalget og deref-

ter godkendes af RADS, hvorefter udpegningen sker fra de rele-

vante medicinske selskaber.  

 Der afholdes 4 – 6 møder (eller indtil konsensus i fagudvalget er 

opnået ift. alle opgaver) af ca. 6 timers varighed.  

 Møderne foregår i København.  

 Arbejdsgrupperne afholder 2-3 møder i København af ca. 6 timers 

varighed 

 RADS har beslutningskompetencen og er ansvarlig for det endelige 

indhold i dokumenterne, og den indbyrdes koordination.  

 Fagudvalgets behandlingsvejledninger skal ikke danne baggrund 

for udbud. 

 Sekretariatsfunktionen og projektledelsen varetages af RADS Se-

kretariatets medlemmer af fagudvalget.  

RADS-sekretariatet har en faciliterende funktion for fagudvalgets 

arbejde. 

Sekretariatet udsender i samarbejde med formanden en dagsorden 

senest en uge før mødet og et referat senest en uge efter  

mødet. 

 

Afrapportering Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, 

udarbejder udkast til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger 

for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder, 

samt eventuelle øvrige dokumenter i tilknytning hertil. Dokumenterne 

forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige 

baggrundsnotater og behandlingsvejledninger m.v. 

    

Kommissoriets  

varighed 

Kommissoriet er gældende fra godkendelsestidspunktet af Rådet for 

Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, og det ophører, når bag-

grundsnotaterne har været offentliggjorte i 3 år.  

RADS godkendel-

sesdato 
Kommissoriet godkendt af RADS 19. januar 2015 
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