Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. september 2020 (webmøde)
Deltagere: JE, CM, AH. TJ
Afbud fra: HR
Dagsorden:
1. Rivaroxaban til PAD-patienter
Der er enighed om at en opdateret udgave af litteraturgennemgangen (tidl. benævnt holdningspapiret) fra
prof. Jes Lindholt, prof. Henrik Sillesen og prof. Kim Houlind lægges på DKKS’ hjemmeside.
Litteraturgennemgangen lægges sammen med kopi af et brev fra bestyrelsen i DKKS (se vedhæftet) til
Lægemiddelstyrelsen, hvori der opfordres til at give klausuleret tilskud til de patienter med PAD, som
tidligere har kunnet få enkelttilskud til Rivaroxaban 2,5 mg x 2 i tillæg til ASA.
DSTH ønsker ikke at være for tæt knyttet til et enkelt medicinalfirma og ønsker derfor alene at samarbejde
om udarbejdelse af en generel retningslinje. I den forbindelse skal det dog nævnes at det forventes at PADpatienter medtages når Hjertelægernes instruks på området opdateres primo 2021. TJ melder tilbage til
DSTH og informerer om ovenstående. Vi tager kontakt til DSTH igen, såfremt det bliver aktuelt med en
generel retningslinje for PAD-patienter alene.
2. Generalforsamling (GF) i DKKS
Pga. risiko for yderligere restriktioner i forbindelse med besøg på sygehuse, besluttes det at flytte GF til
Comwell Hotel i Kolding. Comwell er et konferencehotel med de rette faciliteter til at afholde GF både
fysisk med rette coronaforanstaltninger og samtidig med mulighed for at deltage online. TJ har booket
lokale og melder ud til alle medlemmer. Af hensyn til planlægningen bedes folk melde tilbage om de
deltager fysisk hhv. online. Vi arbejder fortsat på afstemningsmetode.
3. Ansøgning til uddannelsesfond fra Bayer
JE har ansøgt om midler til kurser afholdt via CAMES. Det drejer sig om midler øremærket til undervisning i
PAD. Som klausul skal bevillingen fremgå af DKKS’ hjemmeside. Det godkendes.
4. Evt.
TJ sørger for at få kontaktpersoner fra DKKS (JE og TJ) opdateret hos LVS.
Uddannelsesudvalget arbejder aktuelt med at revidere den nuværende målbeskrivelse og har i den
forbindelse afholdt et seminar. Der er problemer med at SST til at dække udgifterne for dette og det
besluttes at DKKS dækker de ca. 25.000 kr seminaret har kostet.
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Vedrørende: Klausuleret tilskud til Rivaroxaban 2,5 mg x 2 til PAD patienter
På baggrund af ny evidens på område, opfordre bestyrelsen for Dansk Karkirurgisk Selskab (DKKS) til, at patienter med symptomatisk perifer arteriosklerose (PAD) og høj tromboserisiko kan få Rivaroxaban 2,5 mg x 2 med klausuleret tilskud.
Der foreligger nu klar evidens for, at lavdosis Rivaroxaban i kombination med
ASA, er en effektiv forebyggende behandling af PAD patienter, som det fremgår af bl.a. VOYAGER studiet fra 2020i.
Det er bestyrelsens bekymring, at den nuværende praksis med enkelt-tilskud
bruges for sjældent, og at patienter dermed foreholdes den mest effektive medicinske behandling - behandling som nedsætter risikoen for iskæmi af benet,
samt øvrige kardiovaskulære komplikationer.
Bestyrelsen henviser i øvrigt til en grundig litteraturgennemgang af den eksisterende evidens som er tilgængelig på www.karkirurgi.dk.
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