Center for Sundhed
Kvalitet & Patientsikkerhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

REFERAT
Møde i:
Dato:
Kl.:
Sted:

Forum for tværregional koordination af medicin
6. september 2016
12:00-14:45
Danske regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
(mødelokale fremgår skærme ved hovedindgang, videokonferencenummer fremsendes dagen før)
Deltagere: Morten Noreng, Aalborg Universitetshospital (Region Nord)
Birgitte Klindt Poulsen (Region Nord)
Jørgen Schøler Kristensen (Region Midt) – video
Eva Sædder (Region Midt)
Kim Brixen (Region Syd) – video
Mette Marie Hougaard Christensen (Region Syd)
Knut Borch-Johnsen (Region Sjælland)
Stig Ejdrup Andersen (Region Sjælland)
Steen Werner Hansen (Region H)
Lars Nielsen (repræsentant fra sygehusapotekerne)
Flemming Sonne (Amgros)
Ann Vilhelmsen (Danske Regioner)
Hanne Rolighed Christensen (Formand) (Region H)
Liv Askaa (sekretær)(Region H)

Mødet indledes med frokost i Danske Regioners gæstekantine fra klokken

12.00-12.30.
1. Velkommen og præsentation (ved Hanne Rolighed Christensen)
Kort gennemgang af baggrunden for etableringen af forum samt præsentation af deltagere. Herunder en kort runde, hvor hver region kort
beskriver, hvordan processen for ibrugtagning af nye og eksperimentelle lægemidler på hospitalerne er i egen region (ca. 10 min til hver
region).
2. Drøftelse og afstemning af forståelse af kommissorium (bilag 1)
Sagsfremstilling
Kommissoriet for Forum for Tværregional Koordination af Medicin
blev godkendt af sundhedsdirektørkredsen i maj måned. Danske Regioner og formand foreslår enkelte ændringer i kommissoriet (ændringsforslag fremstår med rødt i bilag). Ændringerne har udelukkende til
formål at sikre klarhed omkring forummets opgaver og formål. Det er
afgørende, at regionernes forståelse af kommissoriet afstemmes – herunder tovholderens rolle mellem møderne, sagsbehandling, forummets
mandat og juridiske forpligtelser
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Indstilling
At forummet drøfter kommissoriet og godkender sekretariatet og Danske Regioners forslåede ændringer.
Forummets beslutning
Kommissoriet blev godkendt med enkelte ændringsforslag som fremgår af bilag. Formanden vil afholde møde med Amgros ifht. afklaring
om Amgros rolle i forum.
3. Orienteringssager fra regionerne
Sagsfremstilling
Sekretariatet har modtaget følgende orienteringer vedrørende ibrugtagning af ny eksperimentel eller genuint nye lægemidler fra regionerne
A) Anvendelse af secukinumab (Cosentyx) til patienter med psoriasisartrit og ankyloserende spondylitis frem til RADS’ behandlingsvejledning er klar.
Sagen fremlægges ved Mette Marie Hougaard Christensen (Region
Syd) (sagsfremstilling vedlagt – bilag 2)
B) Anvendelse af tofacitinib en patient med behandlingsresistent svær
erosiv seropositiv reumatoid artritis. Lægemidlet har eksperimentel status i Danmark og er afvist af CHMP på baggrund af sikkerhedsprofil. Lægemidlet er godkendt af FDA og markedsført i
USA.
Sagen fremlægges ved Mette Marie Hougaard Christensen (sagsfremstilling vedlagt – bilag 3)
C) Region Hovedstadens afgørelser og sager i perioden februar til august er vedhæftet til orientering (bilag 4).
Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning
Forummets beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning
4. Næste møde
Indstilling
Det foreslås at næste møde i forum afholdes før mødet i KRIS d. 7. december 12.00-14.45.
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Forummets beslutning
Sekretariatet fremsender doodle med forslag til datoer. Efter doodle afstemning fastsættes dagen til d. 2. december 2016 kl. 13.00-15.30 i
Danske Regioner på Dampfærgevej.
5. Eventuelt
Amgros nævnte projekt ”Horizon Scanning”. Forummet vil gerne høre
mere, Flemming vil medbringe et oplæg om projektet på næste møde.

Med venlig hilsen

Liv Askaa
Farmaceut og sekretær for forum
liv.askaa@regionh.dk
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