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Høringssvar Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi vedr. evaluering af 
Medicinrådets arbejde: 
 
Vi bemærker at flere af vore medlemmer udpeget til arbejde i et af Medicinrådets 
fagudvalg anføre at der er diskrepans mellem det anførte gennemsnitlige tidsforbrug per 
møde på 6-15 timer og det faktisk oplevede. Man oplever at bruge væsentligt mere tid 
herpå idet selve fagudvalgsmødet som oftest er berammet til 6 timer, hertil kommer 4-8 
timers brug på forberedelse og derudover for mange fagudvalgsmedlemmer en rejsetid op 
8 timer. Derudover er størsteparten af fagudvalgenes medlemmer speciallæger, der alle 
har kliniske funktioner, er patientansvarlige læger og mange har vagtforpligtigelse, dvs de 
kan ikke bare med kort varsel tages ud af et arbejdsskema. Ved hvert møde skal der tages 
2 arbejdsdage ud af skemaet, en til forberedelse og en til mødet. Det vil også fremadrettet 
være en udfordring for fagudvalgsmedlemmer med kort varsel tages ud af daglige 
funktioner. 
 
I høringsbrevet anføres, at der er planer om udarbejdelse af flere behandlingsvejledninger. 
Som anført i rapporten vil det betyde at der enten skal tilføres yderligere ressourcer 
(honoreres timer til arbejdet) eller at fagudvalgets ressourcer prioriteres med en 
anderledes fordeling mellem lægemiddelvurderinger og behandlingsvejledninger. 
 
Fra DSGHs side anbefales det endvidere at der i højere grad sikres overensstemmelse 
mellem Medicinrådets behandlingsvejledninger og de videnskabelige selskabers 
guidelines på området fx med mulighed for høring via relevante nationale videnskabelige 
selskaber inden publikation af nye behandlingsvejledninger fra Medicinrådet.   
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