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Kommentarer til Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi (DSGH) hilser Danske Regioners forslag om
oprettelse af behandlingsråd velkommen. Det skal dog sikres at de videnskabelige selskaber opnår
tilstrækkelig indflydelse/involvering i vurdering af de teknologier og indsatser, der ønskes evalueret
via det planlagte behandlingsråd.
Ad punkt 6.1: udvælgelse af emner til Behandlingsrådet:
Det bør præciseres, at også videnskabelige selskaber (og ikke kun hospitalsledelser, regioner og
virksomheder) kan foreslå evaluering af en sundhedsteknologi til rådet.
Ad punkt 6.2: Evaluering i fagudvalg:
Det er anført, at formanden for et fagudvalg udpeges efter indstilling fra Lægevidenskabelige
Selskaber (LVS). Derudover må det sikres at der udpeges repræsentanter fra involverede
videnskabelige specialeselskaber, ofte fra flere specialeselskaber afhængigt af teknologi og at der
ikke kun fokuseres på regionalt udpegede fageksperter, sundhedsøkonomer og patienter.
Fagudvalgets anbefalinger bør tage udgangspunkt i og sikre, at der er konsistens mellem
fagudvalgets anbefalinger og eventuelle nationale kliniske guidelines/anbefalinger/vejledninger,
også hvor disse dækker flere specialer. Koordinering heraf kan sikres ved, at der altid udpeges
repræsentanter fra relevant videnskabeligt selskaber.
Der bør fastsættes rammer for honorering og forventet arbejdsmængde for fagudvalgsmedlemmer.
Ad punkt 10 Implementering:
Der er alene lagt op til at relevante videnskabelige selskaber orienteres om afgørelser i
behandlingsrådet mhp. implementering af anbefaling. Dette er ikke tilstrækkeligt, idet de
videnskabelige selskaber bør have indsigelsesmuligheder/høringsret før afgørelse af en anbefaling
fremsat af fagudvalg til Behandlingsrådet.
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