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Der har i den dialogrunde, som har været med hovedinteressenter på området om Danske Regioners forslag til ny medicinmodel været stillet spørgsmålstegn ved, om Medicinrådet har den tilstrækkelige faglige indsigt.
Sammensætningen af Medicinrådet er på baggrund af drøftelserne justeret
en smule, ligesom der kan nedsættes rådgivende fagudvalg med landets førende læger på de enkelte fagområder.
I forhold til den tidligere offentliggjorte medicinmodel justeres sammensætningen af Medicinrådet, så Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) udpeger 3 medlemmer af rådet, mens regionerne udpeger 2 kliniske farmakologer. Herefter forventes som minimum 16 ud af 20 medlemmer af Medicinrådet at være personer med lægefaglig baggrund. De resterende 4 medlemmer vil være en sygehusapoteker samt repræsentanter udpeget af henholdsvis Danske Patienter og Lægemiddelindustriforeningen. Fordelingen af
medlemmer vil dermed se ud som følgende:











Et formandskab bestående af formand og næstformand udpeget af
regionerne i fællesskab
Fem lægefaglige direktører/cheflæger fra hospitaler, én fra hver
region
Tre repræsentanter fra de Lægevidenskabelige Selskaber
To kliniske farmakologer udpeget af regionerne
To repræsentanter udpeget af Danske Patienter
En sygehusapoteker udpeget af regionerne
En repræsentant fra Sundhedsstyrelsen
En repræsentant fra Lægemiddelstyrelsen
En repræsentant fra Lægemiddelindustriforeningen
To faglige repræsentanter kan udpeges af Medicinrådet for en midlertidig periode på to år, hvis rådet finder, at der er behov for at tilføre særlig viden og kompetencer

Side 2

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) har i dag nedsat 46
fagudvalg på en række fagområder, f.eks. sklerose, hepatitis, tarmkræft og
brystkræft. Fagudvalgene, som udarbejder behandlingsvejledninger, består
af landets førende læger. Formanden for hvert enkelt fagudvalg udpeges efter indstilling fra LVS.
Med den nye medicinmodel overgår RADS’ fagudvalg til Medicinrådet.
Der lægges samtidigt op til, at Medicinrådet enten kan nedsætte fagudvalg
på de områder, hvor der ikke i forvejen eksisterer fagudvalg eller alternativt
nedsætte et fagligt forum, der dækker et større fagområde. Formålet med
fremover at have stående fagudvalg eller et fagligt forum er, at de i den nye
model skal høres omkring nye lægemidler med henblik på, at deres vurdering indgår i en samlet indstilling til Medicinrådet.
Hensigten med at oprette et fagligt forum fremfor at benytte fagudvalg er,
at der på nogle udvalgte fagområder – for eksempel kræftsygdomme som
ofte har flere fællestræk – må forventes at komme en del ansøgninger om
ibrugtagning af nye lægemidler til Medicinrådet. Her kan sagsbehandlingen
optimeres ved at samle landets førende kræftlæger i ét samlet fagligt forum
fremfor at skulle høre flere fagudvalg. Formanden for det faglige forum udpeges efter indstilling fra LVS. Det foreslås, at bl.a. Lægemiddelstyrelsen
deltager i det faglige forum.
Herudover vil formandsskabet i forbindelse med behandling af ansøgninger
om ibrugtagning af nye lægemidler som standardbehandling altid have mulighed for at indkalde et fagligt selskab eller faglige eksperter til møderne,
hvis det vurderes, at der er behov for at høre deres vurdering på ét rådsmøde.
Medicinrådet kan derudover benytte sig af ekstern faglig bistand fra f.eks.
de klinisk farmakologiske afdelinger eller universitetsmiljøer.

