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Introduktion til arbejdet i et fagudvalg i Behandlingsrådet 

Følgende er en introduktion til, hvad det indebærer at sidde med i et fagudvalg i Behandlingsrådet. Der 

gives bl.a. et indblik i fagudvalgets opgaver samt en beskrivelse af det tidsforbrug, som forventes af det 

enkelte fagudvalgsmedlem i forbindelse med udarbejdelsen af en evaluering. Derudover er der en 

introduktion til de dokumenter, som beskriver det specifikke arbejde i fagudvalget. Afslutningsvis henvises 

der til Behandlingsrådets habilitetspolitik. 

 

Etablering af fagudvalg 

Når Rådet har besluttet at igangsætte en evaluering, opstartes processen med at etablere et fagudvalg. 

Rådet vil pege på det faglige selskab der skal varetage formandsposten og de kan komme med evt. 

opmærksomhedspunkter til udpegning af øvrige fagudvalgsmedlemmer. 

Et fagudvalg sammensættes med afsæt i det konkrete teknologiområde, så hvert fagudvalg har de 

nødvendige faglige kompetencer til at evaluere en given sundhedsteknologi. Fagudvalgene i 

Behandlingsrådet er således midlertidige. Når Rådet er kommet med en anbefaling ift. en given 

sundhedsteknologi, lukkes fagudvalget. 

Rådet kan samtidig med beslutningen om igangsættelse af en evaluering komme med input til det videre 

arbejde for fagudvalget med baggrund i evalueringsforslaget. Fagudvalgets konkrete opgave vil fremgå af 

kommissoriet for fagudvalget, som beskriver de overordnede rammer for fagudvalgets arbejde samt 

sammensætningen af det konkrete fagudvalg.  

 

Fagudvalgets kommissorium samt evalueringsforslag 

Der er udarbejdet et kommissorium for det pågældende fagudvalg. I kommissoriet står der bl.a. beskrevet 

formålet med fagudvalget samt sammensætning i fagudvalget.   

Desuden er der udarbejdet et evalueringsforslag. Evalueringsforslaget er udarbejdet af ansøger og udgør 

det materiale, som Rådet har besluttet at igangsætte evalueringen på baggrund af. Evalueringsforslaget 

indeholder bl.a. en beskrivelse af den pågældende teknologi samt den kliniske kontekst, hvori teknologien 

anvendes, den forventede patientpopulation samt beskrivelse af patientoplevelser, organisatoriske 

påvirkninger samt det forventede omkostningsbillede, som teknologien medfører. Evalueringsforslaget giver 

således et indblik i den pågældende teknologi og danner således baggrund for det videre arbejde i 

fagudvalget.  
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Fagudvalgets opgaver 

Evalueringsdesign 

Fagudvalget udarbejder i samarbejde med sekretariatet et evalueringsdesign. Formålet er at fastlægge, 

hvilke undersøgelsesspørgsmål evalueringen skal besvare, for at Rådet kan træffe beslutning om en 

anbefaling. 

Evalueringsdesignet fungerer samtidig som en protokol, der beskriver, hvordan ansøger skal udarbejde 

deres ansøgning, herunder f.eks. hvilken komparator, der bør sammenlignes med, og hvordan den 

sundhedsøkonomiske analyse bør foretages. Evalueringsdesignet baserer sig på Behandlingsrådets 

metodevejledning. 

Når fagudvalget har udarbejdet evalueringsdesignet, skal Rådet godkende dette og ansøger kan herefter 

udarbejde ansøgningen. 

 

Figur 1: Oversigt over Fagudvalgets arbejde 

 

Evalueringsrapport 

Fagudvalget udarbejder, med udgangspunkt i ansøgningen, evalueringen af sundhedsteknologien og 

udarbejder på baggrund heraf en evalueringsrapport til Rådet. 

Evalueringsrapporten vil betinget af den konkrete teknologi indeholde en vurdering af et eller flere af de fire 

perspektiver: klinisk effekt og sikkerhed, patientperspektiv, organisatoriske implikationer og 

sundhedsøkonomi. 

Fagudvalget opsummerer de væsentligste konklusioner i afdækningen af de fire perspektiver og kommer på 

den baggrund med en udtalelse til Rådet. Evalueringsrapporten forelægges Rådet på et møde, hvor den i 

udgangspunktet præsenteres af fagudvalgsformanden, en patientrepræsentant samt en repræsentant fra 

sekretariatets projektteam. På baggrund af fagudvalgets evalueringsrapport og præsentationen af denne 

afgiver Rådet sin anbefaling. 
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Bistand fra sekretariatet 

Sekretariatet understøtter fagudvalgets arbejde i form af projektledelse og bidrager med relevante 

kompetencer eksempelvis indenfor sundhedsøkonomi, litteratursøgning og biostatistik.  

Sekretariatet varetager en stor del af det forberedende arbejde for fagudvalget. Sekretariatet udarbejder 

udkast til de dokumenter, som fagudvalget drøfter og validerer på møderne. Dermed er selve skrivearbejdet 

for fagudvalgets medlemmer minimalt. Sekretariatet faciliterer hele processen og har det metodemæssige 

ansvar for fagudvalgets arbejde. Pga. tidskravet for Behandlingsrådets anbefalinger er sekretariatet meget 

opmærksom på tidlig planlægning af fagudvalgets møder. 

 

Opgavens omfang - tidsforbrug 

Sundhedsteknologiske evalueringer i regi af Behandlingsrådet forventes at indebære tre til fire 

fagudvalgsmøder henover fire til syv måneder. Herudover vil fagudvalgsformanden og en 

patientrepræsentant skulle deltage på et rådsmøde, hvor resultaterne af evalueringen præsenteres.  

Ud fra erfaringer med fagudvalg nedsat under Medicinrådet, så kan fagudvalgets medlemmer forvente at 

bruge mellem 6 – 15 timer i forbindelse med afholdelse af et fagudvalgsmøde (transporttid er ikke 

indregnet). Tidsforbruget dækker over forberedelsestid og gennemlæsning af fremsendt materiale forud for 

møderne samt selve møderne. Fagudvalgsformændenes tidsforbrug ligger ofte i den høje ende af 

ovenstående estimat.    

Møder i fagudvalgene afholdes både som fysiske og virtuelle møder Det første møde vil være et fysisk 

møde, mens de resterende møder kan planlægges som fysiske eller virtuelle møder, ligesom møderne kan 

være kortere møder eller heldagsmøder.   

I figur 1 ses en overordnet ramme for en 5 – 8 måneders proces. Denne er betinget af datoer for 

Behandlingsrådets møder samt ansøgers udarbejdelse af ansøgning og efterfølgende validering.  

 

Behandlingsrådets habilitetspolitik 

Alle fagudvalgsmedlemmer skal leve op til Behandlingsrådets habilitetspolitik og fortrolighedspolitik.  

Behandlingsrådets habilitetspolitik beskriver Behandlingsrådets holdninger til habilitetsspørgsmål både for 

medlemmer af Rådet, af fagudvalgene og for ansatte i sekretariatet. Habilitetspolitikken skal modvirke 

konkrete usaglige hensyn i Rådets anbefalinger og at disse ikke er påvirket af uvedkommende hensyn. De 

skal også skabe gennemsigtighed og tillid i videre forstand til Behandlingsrådet som organ og til Rådets 

sagsbehandling og anbefalinger.  

Når sekretariatet i Behandlingsrådet har modtaget en udpegning til et fagudvalg, vil fagudvalgsmedlemmet 

modtage en anmodning om at udfylde en habilitetserklæring via Behandlingsrådets hjemmeside.  

 

 

https://behandlingsraadet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Behandlingsraadets-habilitetspolitik-.pdf
https://behandlingsraadet.dk/om-behandlingsradet/organisation/politikker/fortrolighedspolitik

