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RADS Kommissorium

Til gavn for
patienten

Hvorfor, og
hvornår skal vi

anvende
lægemidler?

”et let forståeligt fælles fagligt
nationalt beslutningsgrundlag
gennem rekommandation”

Hvilke
patientgrupper

” at patienter får tilbudt den
samme behandling, uanset i
hvilken region,
de bor”

Til nytte for
samfundet

Bedre resurse
udnyttelse

” bedre indkøbspriser gennem
kvalificerede udbud og øget
konkurrence af lægemidler”
(sygehussektoren)



For specifikke patientgrupper anbefaler
RADS hvilke lægemidler, der ud fra en
lægefaglig vurdering giver den ønskede
behandlingsmæssige merværdi for
patienterne  

RADS opgaven



I udgangspunktet er alle lægemidler der løser
opgaven ligeværdige
 
RADS beskriver de specifikke patientgrupper
 
RADS gennemfører sin vurdering ud fra 4
domæner:

• Effekt og bivirkninger
• Komplians
• Lægemiddelhåndtering
• Værdier og præferencer

 

Det lægefaglige grundlag



Sådan skriver RADS vejledninger



Multipel Sklerose (MS) HIV/AIDS Hepatitis
Røntgenkontrast

stoffer
ADHD

Aromatase

hæmmere

G-CSF Endokrin behandling af
prostatakræft

Biologisk behandling af
reumatologiske lidelser

Biologisk behandling af
gastro-enterologiske

lidelser
Biologisk behandling af
dermatologiske lidelser

Systemiske

Antimykotika

HSCT Antitrombotika Kronisk Myeloid
Leukæmi

Neuroendokrine
tumorer Akromegali Metastaserende

nyrecellekræft

Non-affektive psykoser Øjensygdomme (våd
AMD, RVO og DME)

Metastaserende
kastrations-resistent

kolorektalkræft
Lungekræft Tromboprofylakse ved

ortopædkirurgi
Symptom- behandling

ved MS

Igangsætning af fødsler Astma hos børn Unipolær depression Bipolær depression Pulmonal hypertension Anti HER 2

Anæmi Skeletrelaterede
hændelser Immunglobuliner Myelomatose Organ-transplantation KOL

Væksthormon

RADS Fagudvalg(47), april 2016

Kronisk Lymfatisk
Leukæmi (CLL) Antibiotika Hæmofili Urticaria Hidroadenit

Hæmatologi

ET og PV
Malignt Melanom Kolorektal kræft

 Opdateret eller
revideret i 2015

Hyperlipidæmi Svær astma



RADS vejledningernes udfordringer

• Det kliniske spørgsmål: Hvorfor anvende farmakologisk
intervention

• Vurdere evidens i en dansk kontekst
• Adskille evidens fra værdier og præferencer
• Ekstrapolere fra evidens til klinisk hverdag, f.eks fra surrogat

endepunkter til anbefalinger
• Konsistens på tværs af vejledningerne
• Indsamle læring
• Formidling til klinikerne




