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Lifs høringssvar vedr. Medicinrådets metoder, processer m.v. 

Danske Regioner har den 6. oktober 2016 fremsendt forslag til metodehåndbøger for hhv. nye læge-

midler og terapiområder (Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og 

nye indikationers kliniske merværdi og Metodehåndbog for udarbejdelse af fælles regionale behand-

lingsvejledninger for terapiområder) samt forslag til metodevejledning for Amgros omkostningsanalyse 

(Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren) i 

høring. Den 26. oktober er der afholdt interessentmøder, hvor rådets formandskab og sekretariatets 

leder har oplyst nærmere om indholdet af høringen mv. 

 

Lif takker for muligheden for at komme med bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale, og vi 

ønsker at tilkendegive, at vi værdsætter muligheden for den direkte dialog ved de afholdte interessent-

møder. 

 

Formandskabet for Medicinrådet lægger op til en proces, hvor der frem mod den endelige vedtagelse 

af metoderne for Medicinrådets arbejde, som er planlagt til december 2016, kan ske ændringer i meto-

debeskrivelserne mv. – og også efterfølgende – efterhånden som der læres af praktisk erfaring. Det er 

i den forbindelse vigtigt, at der også fremover er en systematisk og tilstrækkelig inddragelse af interes-

senterne til Medicinrådet med henblik på, at eventuelle ændringer bliver drøftet, inden de gennemfø-

res.  

 

Nærværende høringssvar indeholder forslag og kommentarer på såvel et overordnet og generelt ni-

veau som på et mere teknisk detaljeret niveau, idet også – og måske ikke mindst – detaljerne vurde-

res at være afgørende i forhold til de faktiske beslutninger i Medicinrådet.  

 

Lifs bemærkninger og forslag til de skitserede processer og metoder er struktureret efter følgende 

overskrifter: 

 

1. Generelle problemstillinger 
2. Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemidlers og nye indikatio-

ners kliniske merværdi 
3. Metodehåndbog for udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejledninger for terapiområ-

der  
4. Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssekto-

ren 
5. Prisforhandling  
6. Konkrete scenarier. 

 

Til Danske Regioner 

tad@regioner.dk 

 

mailto:tad@regioner.dk
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I sagens natur kan der forekomme overlap mellem de enkelte afsnit. 

 

Lif vil gerne kvittere for, at Danske Regioner og Medicinrådets formandskab så tydeligt tilkendegiver, 

at etableringen af den skitserede model for vurdering af lægemidler (Medicinråd mv.) sker under nøje 

hensyntagen til de syv principper for prioritering af sygehuslægemidler, som regeringen og samtlige 

Folketingets partier har tilsluttet sig og overdraget til Danske Regioner. 

 

Disse syv principper for prioritering sikrer legitimiteten af den model for prioritering af sygehusmedicin, 

som Danske Regioner har besluttet, og udgør således et minimumsgrundlag for Medicinrådets ar-

bejde. Principperne understreger blandt andet, at det er altafgørende, at der er et stærkt fagligt grund-

lag for vurderingen af de konkrete lægemidler – hvilket forudsætter fuld inddragelse af de videnskabe-

lige og kliniske eksperter samt et tæt samspil med de relevante lægemiddelvirksomheder. Konstruktio-

nen skal samtidigt sikre, at enhver beslutning om ibrugtagning af medicin træffes uafhængigt af politi-

ske og budgetmæssige overvejelser, ligesom der skal sikres den nødvendige transparens og klare kri-

terier ved vurderingen af lægemidler.  

 

Det ligger som et grundlæggende krav, at patienternes lette, lige og ikke mindst hurtige adgang til re-

levant behandling uanset bopæl, økonomisk formåen eller sygdom skal have højeste prioritet. Det 

gælder naturligt for produkter, der anbefales til generel anvendelse i det danske sygehusvæsen. Men 

det følger lige så naturligt, at der må være et finmasket sikkerhedsnet, der sikrer, at patienter med et 

klinisk velbegrundet behov for behandling, som ikke er anbefalet som standardbehandling, også har 

let, lige og hurtig adgang hertil. Lif bemærker, at rammerne for en ordning, der sikrer patienterne 

denne adgang, endnu ikke er beskrevet af Danske Regioner. 

 

 

Ad 1. Generelle problemstillinger 

 

1.1 Juridisk konstruktion af Medicinrådet 

 

Den juridiske konstruktion for Medicinrådet fremstår ikke tydelig af hverken tidligere udsendte doku-

menter eller af de metodebeskrivelser, der er sendt i høring nu. Lif har kendskab til Danske Regioners 

advokats redegørelse af 8. juli 2016 vedrørende dette spørgsmål men finder, at der er behov for, at 

Danske Regioner i et særskilt officielt dokument redegør for den samlede juridiske konstruktion, her-

under spørgsmål om Medicinrådets oprettelse og virksomhed i forhold til forvaltningsloven. 

 

Den samlede konstruktion – med fælles regional monitorering og opfølgning med det mål at undgå re-

gionale forskelle kombineret med etableringen af regionernes Tværregionalt forum for koordination af 

medicin (Medicinforum) – peger på, at Medicinrådet træffer afgørelser, der er at sidestille med retsaf-

gørelser. Det er på trods af, at det i kommissoriet for Medicinrådet (2.1.4) fx fremgår, at:  

 

”Medicinrådet anbefaler ibrugtagning og udsteder rekommandatio-

ner på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S, 

hvorved regionerne sikres, at sygehusenes indkøb af lægemidler sker 

på de bedst mulige vilkår. Medicinrådets anbefalinger er ikke bin-

dende for regionerne”.  

 

Lif er ikke overbevist om, at Medicinrådets afgørelser ikke falder inden for forvaltningslovens område, 

jf. herunder det udvidede afgørelsesbegreb fra Ombudsmandens praksis. Der synes at være god 
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grund til at antage, at virksomhederne som minimum må tillægges partsstatus og -rettigheder, idet af-

gørelser i Medicinrådet må vurderes at have direkte, væsentlig og individuel interesse for den kon-

krete virksomhed. 

 

Spørgsmål om rammerne for aktindsigt, (parts)høring og klageadgang bør uddybende beskrives i det 

omhandlede dokument. 

 

I forbindelse med afklaringen af Medicinrådets og den samlede vurderingsmodels status er der behov 

for klart at beskrive konsekvenserne for nye lægemidler, såfremt en virksomhed ikke fremsender den 

ønskede dokumentation som grundlag for såvel en værdivurdering som en omkostningsberegning. Er 

der de facto tale om en obligatorisk ordning, hvor virksomhederne er forpligtiget til at fremsende doku-

mentation som grundlag for den samlede vurdering af et lægemiddel? Og hvad vil i modsat fald være 

konsekvenserne for det enkelte produkt (og dermed for virksomhed og patienter), hvis en virksomhed 

vælger ikke at indsende materiale?  

 

Lif skal i den forbindelse for god ordens skyld bemærke, at lægemiddelvirksomheder med produkter 

på det danske marked varierer i såvel størrelse som i forhold til de kapaciteter og ressourcer, de har til 

rådighed.  

 

Endeligt skal Lif pege på, at en beskrivelse af Medicinrådets juridiske konstruktion formentligt, for at 

være fuldstændig, bør beskrive snitfladerne til regionernes Medicinforum.  

 

1.1 Præcisering af hvilke produkter, der skal vurderes 

 

Det fremgår, at Medicinrådet skal foretage to typer vurderinger: Vurdering af nye sygehuslægemidler 

og nye indikationer (eksklusiv generika og biosimilære lægemidler) og vurdering af flere lægemidler 

inden for samme terapiområde. Sygehusprodukter er i den sammenhæng defineret som i prisaftalen 

for sygehusområdet. 

 

Det er uklart, i hvilken udstrækning alle nye lægemidler og nye indikationer for sygehusprodukter skal 

gennem en merværdivurdering og en omkostningsanalyse som beskrevet i metodenotaterne for kli-

nisk merværdi og omkostningsanalyser. 

 

Som udgangspunkt opfatter Lif intensionerne bag Medicinrådet sådan, at alle nye aktive indholdsstof-

fer skal gennem vurderingsprocessen i Medicinrådet med henblik på – via merværdivurderingen – at 

fastlægge, hvorvidt et nyt lægemiddel adskiller sig (mht. behandlingsværdi) fra de lægemidler eller an-

dre behandlingsformer, der måtte være på markedet.  

 

Det bør imidlertid afklares og beskrives, om en virksomhed med et nyt produkt eller indikation kan 

vælge – eventuelt i samråd med Medicinrådet – at indgå direkte i udarbejdelsen af en behandlingsvej-

ledning for det relevante terapiområde fremfor at ”gå den lange vej” via merværdivurdering og omkost-

ningsanalyse. En sådan mulighed, der vil være ressourcebesparende for alle parter, bør positivt over-

vejes. Det bør ligeledes afklares, om ikke indførslen af bagatelgrænser er at foretrække for alle parter, 

jf. næste afsnit. 

 

Med hensyn til vurderingsprocessen melder der sig i øvrigt det helt grundlæggende spørgsmål om, 

hvornår et nyt lægemiddel i Danmark bliver indplaceret i en udleveringsgruppe (primær- eller sygehus-

sektor), og dermed er relevant for en vurdering i Medicinrådet. Som det også vil fremgå nedenfor, er 
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den tidlige og løbende dialog mellem virksomhed og Medicinrådet (sekretariatet og fagudvalg) af me-

get stor betydning, og i denne sammenhæng skal der altså også sikres en koordinering mellem Medi-

cinrådets arbejde og Lægemiddelnævnet, der indplacerer lægemidler i udleveringsgrupper.  

 

1.2 Bagatelgrænser 

 

Lif foreslår, at Medicinrådet fastsætter klare kriterier for, hvornår et produkt eller en indikationsudvi-

delse skal vurderes af Medicinrådet. Kriterierne bør omfatte bagatelgrænser, der undtager visse ”små” 

produkter (fx ved meget små patientgrupper) fra en vurdering, idet omkostningerne til udarbejdelse og 

vurdering af informationerne i en vurderingsproces ikke altid i en dansk kontekst vil stå mål med den 

forventede omsætning på markedet. 

 

Bagatelgrænser bør fx udarbejdes for produkter med nye ”mindre” indikationer, eller produkter rettet 

mod små patientgrupper, der har fået Orphan Designation status fra EMA.  

 

I sagens natur bør sådanne kriterier/bagatelgrænser ikke betyde, at denne type produkter har vanske-

ligere ved at finde anvendelse i det danske sundhedsvæsen. Ordningen bør derfor suppleres med ge-

nerelle anvisninger om, hvorledes produkter, der ikke har været gennem hele vurderingsprocessen, 

kan anvendes i det danske sygehusvæsen.  

 

1.3 Når et produkt ikke anbefales 

 

Lif forventer, at der – ligesom med KRIS – også i Medicinrådet vil være få tilfælde, hvor et lægemiddel 

ikke anbefales som standardbehandling i det danske sundhedsvæsen.  

 

Det udsendte materiale mangler dog en beskrivelse af, hvordan Medicinrådet m.fl. vil håndtere og 

sikre adgangen til disse lægemidler for patienter med særlige kliniske, fagligt begrundede behov for de 

omhandlede lægemidler.  

 

En afvisning af generel ibrugtagning af et lægemiddel må ikke føre til en generel afvisning af brug af 

lægemidlet til danske patienter. Der vil altid være særlige patientgrupper – nogle gange meget små – 

der vil have gavn af en given lægemiddelbehandling, og den efterfølgende regulering og finansiering 

bør understøtte hensynet til disse patienter.  

 

Der skal – som forudsat i Folketingets principper for prioritering – være let og hurtig adgang til det på-

gældende lægemiddel efter fastlagte procedurer og en individuel vurdering, idet det grundlæggende 

bør anses som en rettighed for patienterne, at der sikres tilgængelighed til den relevante behandling. 

Der er således behov for at beskrive en model, som klausulerer produkterne og giver de relevante pa-

tienter adgang.  

 

Lif foreslår konkret, at der i vejledninger (klausuler) for det enkelte lægemiddel, som er afvist som 

standardbehandling, fastlægges kriterier, som skal være opfyldt for at give adgang til behandling med 

lægemidlet. Det skal ske for at give klinikerne vejledning om, i hvilke situationer og for hvilke patienter 

behandling kan være gavnlig. Det vil samtidig medvirke til at sikre, at adgangen til individuel behand-

ling er ens på tværs af regioner og sygehuse.  

 

Det er dog herudover en forudsætning for patienternes lige adgang til lægemiddelbehandling, der er 

afvist som standardbehandling, at tilgængeligheden understøttes med regionale budgetmodeller, der 
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giver lægerne/afdelingerne reel mulighed for at kunne udskrive lægemidlet. Der skal med andre ord 

følge budget med til at kunne give patienterne adgang til relevant behandling. Hvis der ikke sikres mid-

ler i regionernes/afdelingernes budget, vil der være betydelig risiko for ulig anvendelse på tværs af re-

gioner og sygehuse afhængig af den regionale og lokale økonomi. Herudover skal der naturligvis via 

sygehusenes indkøb sikres, at der reelt er fysisk adgang til de lægemidler, der kan understøtte en in-

dividuel behandling. 

 

Det synes i forbindelse med den i dette afsnit omhandlede problemstilling at være særligt relevant 

med en nærmere beskrivelse af, hvilke roller og opgaver Medicinforum skal have, og hvilke snitflader 

der er til Medicinrådet. 

 

1.4 Yderligere forslag og spørgsmål 

 

 Alle officielle beskrivelser, regler og metodehåndbøger samt de enkelte protokoller bør foreligge 

på såvel dansk som engelsk, ligesom det skal være muligt at indsende ansøgninger og andet ma-

teriale på engelsk (tilsvarende mulighed findes i de øvrige nordiske lande). 

 Der omtales i materialet bl.a. et ansøgningsskema til ”foreløbige ansøgninger” til brug for vurde-

ringsprocessen. Dette og øvrige skemaer samt proces- og metodebeskrivelser m.v., der ikke er en 

del af høringsmaterialet, bør Lif have mulighed for at kommentere på, inden de lægges fast. Det 

primære mål må være at sikre, at der etableres en solid model for vurdering af sygehuslægemid-

ler, og at dette sker tids nok til, at virksomhederne har mulighed for at indrette sig på de markant 

nye vilkår.  

 For lægemidler i kategori 6 (Ikke dokumenterbar merværdi) er det uklart, hvordan monitorering af 

protokolleret ibrugtagning vil foregå, samt hvordan der sikres regional finansiering af forbruget af 

et protokolleret lægemiddel. Der er derfor behov for en afklaring og beskrivelse af, hvordan det 

protokollerede set-up vil blive. 

 

 

Ad 2. Model for udarbejdelse af fælles regionale vurderinger af nye lægemid-

lers og nye indikationers kliniske merværdi 

 

2.1 Kategoriseringen af værdi og anvendelse af konfidensintervaller mv. 

 

Den valgte metode for fastlæggelsen af den behandlingsmæssige merværdi er et yderst konservativt 

mål, der synes at være mere eller mindre direkte oversat fra det tyske prioriteringsinstitut, IQWIG. Føl-

ges den beskrevne metode meget direkte, vil det – selv for klinisk ganske værdifulde produkter – være 

vanskeligt at opnå en høj kategorisering (1-2). 

 

Med den valgte målemetode vil mange lægemidler, der er karakteriseret ved inkrementelle forbedrin-

ger i lægemidlets effekt og/eller bivirkningsprofil i forhold til standardbehandlingen, kun sjældent blive 

kategoriseret som havende en merværdi.  

 

Problemstillingen forstærkes yderligere af, at kriterierne for at opnå merværdi fastlægges ved den 

øvre grænse i konfidensintervallet. Det medfører en række skævheder i forhold til studiedesign mv., 

ligesom det ikke tager hensyn til, at usikkerheden i forbindelse med effektvurderingen allerede indgår 

som en del af GRADE-analysen.  
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Følgende eksempel kan illustrere problemstillingen:  

 

 Der er to studier med to kræftpatienter i hver, hvor der måles på overlevelse i antal dage. 

 Patient A får placebo og patient B får det nye kræftlægemiddel. 

 I det første studie overlever patient A 30 dage og patient B 60 dage. 

 I det andet studie overlever patient A 365 dage og patient B 730 dage. 

 For begge studier gælder, at odds-ratioen er 0,5, samt at patient B overlever dobbelt så lang 

tid som patient A.  

 Afstanden mellem de to punktestimater (og dermed standardafvigelsen) er dog langt større i 

andet studie (365 dage vs. 30 dage), hvilket vil medføre et bredere konfidensinterval og der-

med en højere øvre grænseværdi på konfidensintervallet.  

 På den baggrund vil det første studie tage sig bedre ud i kategoriseringen af merværdi end 

andet studie, til trods for at den absolutte effekt (overlevelse i antal dage) er markant større i 

andet studie. 

Lif skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at designet af de kliniske studier, der ligger til 

grund for EMA-vurderingen, i sig selv bør sikre, at punktestimaterne er valide. Sandsynligheden for at 

få et givent punktestimat er således allerede beskrevet ved p-værdien.  

 

Konfidensintervallets bredde påvirkes blandt andet af spredningen (standardafvigelsen), hvilket kan 

være uhensigtsmæssigt, idet effekten kan være høj/betydningsfuld på trods af en relativ stor spred-

ning, jf. ovennævnte eksempel. 

 

Den samme problemstilling vil være særlig udtalt ved godkendelserne af orphan drugs, hvor små pati-

entgrupper i studierne vil gøre det særligt vanskeligt at opnå anerkendelse for merværdi med den 

valgte målemetode.  

 

Det bør derfor være punktestimatet, der anvendes som kriterie for kategorisering af merværdi.  

 

Herudover bør der i metodebeskrivelsen være en beskrivelse af, hvordan vægtning af forskellige be-

regnede relative risiko ratioer, hazard ratios, odds ratios vil være for produkter, der ikke kun har ét, 

men flere relevante outcome-mål, samt ved forskellige administrationsformer (monoterapi, kombineret, 

etc.). Det er i øvrigt ikke klart om og i givet fald hvilket af disse mål, der kan eller skal vælges. 

 

I kategoriseringen af merværdi er der desuden ikke taget stilling til kurationsrater, som er aktuelt inden 

for onkologien, og som bør have betydning for vurderingen. Endeligt skal det bemærkes, at der mang-

ler en nærmere beskrivelse af, hvorledes analyser af livskvalitet forventes gennemført.  

 

2.2 Tidligere dialog 

 

Ifølge metodebeskrivelserne for vurderingen af nye lægemidler og nye indikationers kliniske merværdi 

kan dialogen mellem lægemiddelvirksomhederne og Medicinrådets sekretariat først startes fra ”dag 

150” (på interessentmøderne den 26. oktober fremgik det, at dialogen kan startes ca. 12 uger før posi-

tive opinion fra EMA).    

 

Efter Lifs opfattelse bør dialogen (adviseringen) i princippet allerede kunne startes ved ansøgningen til 

EMA, idet tidlig dialog er særlig vigtig i forbindelse med valget af sammenligningsgrundlag og for udar-

bejdelse af protokollen.  
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Det skal i øvrigt være muligt for den enkelte virksomhed at give input til og indgå i en reel og substan-

tiel dialog i alle faser i vurderingsprocessen, herunder ikke mindst i relation til valg af komparator. 

Dette vil være med til at sikre kvalitet i vurderingen og en løbende afstemning af forventninger og vur-

deringer. Det vil samtidig understøtte en hurtig proces, idet virksomhederne, hvis de ikke involveres i 

en meget tidlig reel dialog om komparator, PICO mv. vil have vanskeligt ved at leve op til senere 

deadlines for foreløbig og endelig ansøgning.  

 

Kort sagt gælder mantraerne ”jo tidligere, des bedre” og ”jo mere dialog, des bedre” i høj grad i forhold 

til inddragelse af virksomhederne i fastlæggelsen af grundlaget for vurderingsprocessen og i løbet af 

vurderingsprocessen. 

 

Da der som udgangspunkt er tale om en snæver tidshorisont, foreslår Lif, at virksomhederne (ved nye 

produkter) får mulighed for, at: 

 

 Advisere Medicinrådets sekretariat ved ansøgning til EMA. 

 Have en reel og substantiel drøftelse og få vejledning ved ”dag 150” om valg af PICO-faktorerne 

(patientgruppen, interventionen, komparator og effektmål), fastsættelse af mindste kliniske rele-

vante forskel og surrogatmål mv. med Medicinrådets sekretariat og formanden/formandskabet for 

det relevante fagudvalg. 

 Indsende en fyldestgørende ansøgning med mulighed for at argumentere for valg af komparator 

og endepunkter – i modsætning til blot at have mulighed for at udfylde et fortrykt ansøgnings-

skema med begrænsede muligheder for at uddybe og begrunde. 

 Have en drøftelse med sekretariat og formandskab for fagudvalget, når udkast til projektprotokol-

len foreligger. 

 Uddybe høringssvar ved direkte dialog mellem virksomhed og Medicinråd, når kategoriseringen af 

merværdi foreligger. 

Lif ønsker endvidere at gøre opmærksom på, at metodenotatet for vurderinger af nye lægemidler og 

nye indikationers kliniske merværdi fortrinsvis fokuserer på nye lægemidler. For nye indikationer er 

metodebeskrivelsen mindre anvendelig, da der for indikationsudvidelser er tale om et anderledes tids-

forløb i EMA, hvor eksempelvis type II variationer for indikationsudvidelser kører via en 90 dages pro-

cedure. Dette skal der tages specifikt højde for i tidsprocessen mv., i det omfang Medicinrådet ønsker 

at vurdere indikationsudvidelser. 

 

2.3 Valg af sammenligningsgrundlag 

 

I langt de fleste tilfælde antages det, at valg af sammenligningsgrundlag i Medicinrådet vil være det 

samme, som der ligger til grund for EMA godkendelsen. Det må således også forventes, at Medicinrå-

det accepterer surrogatmål, der allerede er blevet accepteret som et validt primært effektmål af de re-

gulatoriske myndigheder (EMA) – uden at dette måtte medføre en nedgradering i GRADE. Hvis Medi-

cinrådet vælger en anden komparator ud fra klinisk praksis i Danmark, end den som er anvendt i EMA 

godkendelsen, skal der være en dialog med virksomhederne og transparens omkring data for kompa-

rator, jf. også afsnit 2.2 om tidligere dialog.  

 

Det er i den forbindelse uklart, om der i EU-retten kan være forhold, som kunne have indflydelse på 

Medicinrådets arbejde, herunder i forhold til situationer hvor EMA har godkendt et nyt lægemiddel/en 

ny indikation på baggrund af resultaterne i ansøgervirksomhedens studie, hvorefter Medicinrådet væl-

ger en helt anden komparator, som i princippet betyder, at der ikke kan ske en direkte sammenligning. 

Det ses ikke af materialet, at Danske Regioner har vurderet dette spørgsmål. 
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2.4 Ved anbefaling om generel ibrugtagning 

 

Lif forventer, at regionerne vil implementere og følge Medicinrådets anbefalinger, således at der reelt 

sikres en hurtig og lige adgang til lægemidler, der er anbefalet som standardbehandling af Medicinrå-

det. Det følger også af Folketingets og regeringens syv principper for prioritering af sygehuslægemid-

ler, hvor det blandt andet fremgår, at der skal være hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin og ad-

gang til behandling.  

 

Medicinrådets tre måneders proces skal således følges af en hurtig og effektiv implementeringsfase. 

 

I den forbindelse udestår der en beskrivelse af, hvordan det håndteres, når et nyt produkt/indikation 

anbefales til ibrugtagning på et terapiområde, hvor der er produkter omfattet af igangværende Amgros 

aftaler. Hvordan er patienternes mulighed for at få adgang til dette anbefalede lægemiddel, og hvor-

dan sikres denne adgang i regionerne og på sygehusene? Der mangler således klarhed over, hvordan 

der vil blive koordineret mellem nye produkter/indikationer og lægemidler, der allerede er på markedet, 

inden for samme terapiområde, jf. også afsnit 3.1 om udarbejdelsen af behandlingsvejledninger for te-

rapiområder.  

 

2.5 Yderligere forslag og spørgsmål 

 

 Medicinrådet skal beskrive samspillet med EMA-processerne adaptive pathways og accelerated 

approvals, der har som formål at sikre patienterne hurtigere adgang til nye innovative lægemidler, 

men hvor der til grund for godkendelsen eksempelvis kun foreligger data fra fase 2 forsøg. Medi-

cinrådet skal understøtte en tilsvarende hurtig adgang for danske patienter til lægemidler, der er 

godkendt efter de særlige EMA-processer.  

 Medicinrådet skal sikre, at dokumenter der skal offentliggøres, vurderes af virksomhederne i for-

hold til konfidentielt indhold og ikke blot ansøgningerne fra virksomhederne.  

 Medicinrådet skal sikre og prioritere, at både specialister og patientrepræsentanter inviteres og 

deltager i fagudvalgenes arbejde. 

 Kan kvalitetsvurderingen af ikke-randomiserede studier opgraderes, såfremt det er uetisk at 

randomisere patienterne i et studie? Det kan for eksempel være tilfældet, hvis en given behand-

ling har vist sig effektiv i fem forskellige kræftsygdomme, og hvor en eventuel randomisering for en 

sjette kræftsygdom vil medføre placebo som komparator. 

 

 

Ad. 3. Metodehåndbog for udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejled-

ninger for terapiområder  

 

3.1 Tidsrammen for udarbejdelse af en fælles regional behandlingsvejledning på 8-12 måneder 

 

Folketinget og regeringen har i de syv principper for prioritering af sygehuslægemidler slået fast, at det 

er et centralt sundhedspolitisk mål, at danske patienter sikres en hurtig og let adgang til nye effektive 

lægemidler. Den beskrevne, langvarige proces for udarbejdelse af de regionale behandlingsvejlednin-

ger kan være en barriere for en hurtig adgang, og Lif skal derfor opfordre til, at processen optimeres. 

 

Ifølge metodehåndbogen er det  

 



 9 

 

 

 

 

”Medicinrådet, der (evt. på begrundet opfordring af regionerne, faglige 

selskaber, patientforeningen, lægemiddelindustrien eller borgere) tager 

initiativ til at igangsætte en vurdering af lægemidler og udarbejde fælles 

regionale behandlingsvejledning inden for et terapiområde. 

 

Udvælgelseskriterierne for igangsætning af lægemiddelvurdering inden 

for et terapiområde er:  

 Medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene.  

 Medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst. 

 Områder, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor 

der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus.” 

 

Det er centralt med en præcisering af, hvornår og hvad der forudsættes at være opfyldt, for at virk-

somhederne har mulighed for at fremsende en begrundet opfordring til udarbejdelse af eller justering 

af gældende behandlingsvejledninger.  

 

Processen for udarbejdelsen af behandlingsvejledninger kan blandt andet optimeres ved, at virksom-

hederne får mulighed for at opfordre til, at Medicinrådet udarbejder eller revurderer en behandlingsvej-

ledning på et så tidligt tidspunkt som muligt efter ansøgning til EMA.  

 

De involverede virksomheder bør få projektprotokollen i skriftlig høring, inden den sendes til godken-

delse i Medicinrådet. Dette bør også følge af, at virksomheden de facto bør tillægges partsstatus. 

 

3.2 Involvering af lægemiddelindustrien 

 

Ifølge metodehåndbogen for udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejledninger for terapiområ-

der vil leverandører af lægemidler blive inviteret til at bidrage med relevant litteratur, som opfylder de 

in- og eksklusionskriterier, der er angivet i den offentliggjorte protokol, umiddelbart efter protokolgod-

kendelsen.  

 

Det fremgår endvidere, at virksomhederne får mulighed for et møde med fagudvalgene med henblik 

på at besvare en række konkrete spørgsmål, der er sendt til virksomhederne 15 dage inden selve mø-

det.  

 

Lif finder, at virksomhederne skal have adgang til ikke alene at besvare de konkrete spørgsmål men 

også til at fremlægge deres generelle synspunkter.  

 

3.3 Ingen skift af velbehandlede patienter 

 

Det fremgår tydeligt af metodehåndbogen for udarbejdelse af fælles regionale behandlingsvejlednin-

ger for terapiområder, at fagudvalgenes udarbejdelse af behandlingsvejledninger skal baseres på bed-

ste evidens, GRADE og være i overensstemmelse med lægemidlernes indikation – hvilket i øvrigt 

også bør skrives ind i Medicinrådets kommissorium. 

 

På baggrund heraf kan det undre, at fagudvalgene skal forholde sig til skifte af velbehandlede patien-

ter. Det fremgår således i beskrivelsen af behandlingsvejledninger, at:  
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”En fælles regional behandlingsvejledning indeholder udvalgte og velaf-

grænsede kliniske problemstillinger vedrørende anvendelsen af læge-

midler. Den primære problemstilling er oftest valget mellem lægemidler 

indenfor samme sygdomsområde, men kan også omhandle rationalet for 

overhovedet at anvende lægemiddelgruppen til nærmere bestemte indi-

kationer, stillingtagen til opstart af behandling, seponering og skift, her-

under skift af velbehandlede patienter. Det betyder, at fagudvalget skal 

vurdere, om det er lægefagligt forsvarligt at skifte til et klinisk ligestillet 

lægemiddel hos patienter, som i forvejen er velbehandlede på et tilsva-

rende lægemiddel (analogskift)”. 

 

Denne opgave er grundlæggende problematisk, da der sjældent er solid dokumentation for sikkerhed 

og effekt ved sådanne skift. At fagudvalgene skal forholde sig til, om det er lægeligt forsvarligt at skifte 

velbehandlede patienter vidner således ikke om en tilgang, der er baseret på samme metodiske til-

gang som den resterende del af metodehåndbogen.  

 

Lif finder, at alle anbefalinger fra Medicinrådet bør basere sig på bedst mulige evidens samt være i 

overensstemmelse med lægemidlernes godkendte indikation(er). 

 

Generelt set kan skift af behandling for patienter medføre omkostninger og usikkerhed for den enkelte 

patient. Derfor bør der efter Lifs opfattelse ikke indgå overvejelser eller rekommandationer om at skifte 

velbehandlede patienter i de fremtidige behandlingsvejledninger, hvorfor de pågældende afsnit i meto-

debeskrivelserne skal udgå.  

 

3.4 Ingen off-label anbefalinger eller sammenligninger 

 

Det er ikke eksplicit behandlet i de forskellige metodehåndbøger, som er sendt i høring, i hvilket om-

fang Medicinrådet vil overveje off-label anbefalinger. På informationsmødet i Danske Regioner den 26. 

oktober fremførte formandskabet for Medicinrådet dog det synspunkt, at anbefaling af off-label brug 

kan blive nødvendigt.  

  

Lif skal i denne sammenhæng henvise til tidligere udtalelse fra Sundhedsministeriet:  

 

”Offentlige myndigheder bør derfor efter ministeriets opfattelse ikke ud-

færdige generelle anbefalinger om, at der til en bestemt behandling som 

udgangspunkt dvs. uden påvisning af individuelle behandlingsbehov hos 

en konkret patient) skal anvendes et bestemt lægemiddel, som ikke er 

godkendt til den pågældende indikation.  

 

Denne opfattelse gælder i de tilfælde, hvor et andet lægemiddel, som er 

godkendt til den relevante indikation, er tilgængeligt på det danske mar-

ked”. 

 

Lif skal på den baggrund foreslå, at det direkte i kommissoriet for Medicinrådet fastslås, at der ikke 

kan foretages off-label sammenligninger som led i Medicinrådets arbejde, og at Medicinrådet ikke kan 

give anbefalinger om brug af lægemidler, der ikke er godkendte til den eller de pågældende indikatio-

ner i de tilfælde, hvor et andet lægemiddel, som er godkendt til den relevante indikation, er tilgænge-

ligt på det danske marked. 
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3.5 Sammensætning af fagudvalg 

Fagudvalgene kommer (fortsat) til at spille en stor rolle i den fremtidige vurdering af nye sygehuspro-

dukter. 

 

Fagudvalgene og fagligt forum er garant for den faglige kvalitet i beslutningsgrundlaget. Det giver dog 

anledning til bekymring, at der i forbindelse med sammensætningen af fagudvalgene kun er sikret én 

person, der har kompetencer og erfaring fra den kliniske hverdag inden for den specifikke sygdom.  

 

I det omfang regionerne udpeger administrerende overlæger eller centerchefer, vil det, som Lif forstår 

det, potentielt kun være formanden for fagudvalget, som er udpeget af det videnskabelige selskab, der 

har daglig klinisk erfaring inden for det givne sygdomsområde. Lif skal opfordre til, at Medicinrådet sik-

rer sig, at fagudvalgene og fagligt forum er repræsenteret ved den bedst mulige faglige kliniske ek-

spertise.  

 

Lif vil i øvrigt foreslå, at indstillingen til kategorisering af merværdi for nye lægemidler til Medicinrådet 

udarbejdes af fagudvalgene/fagligt forum i samarbejde med Medicinrådets sekretariat. 

 

3.6 Bredere beslutningsgrundlag – data fra ”real world”- studier bør også kunne anvendes 

I forbindelse med vurderingen af flere lægemidler inden for et terapiområde lægger metodehåndbogen 

op til, at det fortrinsvist vil være data fra randomiserede studier, der vil danne grundlag for vurderin-

gerne.  

 

Lif finder, at de berørte virksomheder skal have mulighed for at bidrage til vurderingsprocessen i form 

af yderligere dokumentation baseret på fx RWE-studier (real world evidence), ligesom upublicerede 

data, abstracts mv. bør kunne indgå i dokumentationsgrundlaget.  

 

Det bør ligeledes være muligt at åbne for en revurderingsproces, såfremt data fra anvendelsen i kli-

nisk praksis giver grundlag herfor. 

 

Lif skal derfor opfordre til, at Danske Regioner/Medicinrådet snarest beskriver krav og kriterier for an-

vendelse af RWE-studier mv. 

 

 

Ad. 4. Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indika-

tioner i hospitalssektoren 

 

Lif finder, at Medicinrådets sekretariat skal gennemføre de økonomiske omkostningsanalyser – base-

ret på materialet fra de pågældende lægemiddelvirksomheder – til brug for vurderingen af de omhand-

lede lægemidler, således at omkostningsanalysen kan gennemføres i tæt samspil med vurderingen af 

den behandlingsmæssige merværdi for det pågældende lægemiddel. Som det er beskrevet nu, fore-

går denne opgave i Amgros. 

 

Baggrunden for forslaget er, at Medicinrådets sekretariat er det centrale omdrejningspunkt i den kom-

mende vurdering af sygehusmedicin. En stærk faglig og professionel organisation i en enstrenget 

struktur, med tilstrækkelige ressourcer, er afgørende for modellens succes.  
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Sekretariatets fremmeste opgave må være at vurdere og sammenstille den eksisterende dokumenta-

tion om et konkret lægemiddel og – under tæt inddragelse af fagudvalgene – nøgternt fremlægge 

dette beslutningsgrundlag sammen med en indstilling for Medicinrådet.  

 

Samling af såvel omkostnings- som merværdianalyserne i Medicinrådets sekretariat skal ske med 

henblik på at sikre en sammenhængende faglig forankring af vurderinger af effekt/merværdi og de 

økonomiske forhold. Kun derved sikres en balance – og synergi – mellem udredningen af den kliniske 

værdi og de relevante økonomiske parametre. De to processer kan ikke adskilles, men skal derimod 

tænkes sammen. Som eksempel kan der ikke laves en sundhedsøkonomisk analyse uden viden om fx 

komparator samt faglig og klinisk indsigt. Dette er afgørende i forhold til, hvordan værdien af et læge-

middel skal gøres op.  

 

Amgros spiller en afgørende rolle i den konkrete prisforhandling, og en adskillelse af rollen som for-

handlingspart og udfører af omkostningsanalysen i en enstrenget struktur omkring Medicinrådets se-

kretariat kan medvirke til at sikre den nødvendige armslængde til de politiske og økonomiske beslut-

ningstagere. 

 

4.1 Det økonomiske perspektiv 

 

Lif finder det grundlæggende positivt, at metodevejledningen tillader et bredere økonomisk perspektiv, 

end der ofte anvendes i den danske debat, herunder inddragelse af et samfundsperspektiv (med be-

grænsninger). Det er dog uhensigtsmæssigt, at det samfundsøkonomiske perspektiv er indskrænket til 

omkostninger for patienten. 

 

Der bør være mulighed for at inkludere en række andre omkostninger uden for sundhedssektoren, 

herunder hjemmehjælp, hjælpemidler mv. og andet end patientens omkostninger, hvis omkostnin-

gerne er relevante og kvalificerede.  

 

4.2 Tidsperspektivet 

 

Opgørelser af omkostningerne bør basere sig på, hvad der måtte være relevant for det pågældende 

sygdomsområde, hvilket ikke nødvendigvis vil være den samme tidsperiode som for effektmålingen.  

 

For en række behandlingsområder – fx forebyggende lægemidler – vil den relevante økonomiske tids-

horisont være længere end den kliniske, idet der undgås fremtidige sygdomsevents, for så vidt at der 

gennemføres (forebygggende) behandling. Omvendt vil den kliniske evaluering/studier ofte have kor-

tere tidshorisont i form af både intermediære og endelige endepunkter.  

 

Lif foreslår derfor, at der i metodevejledningen for omkostningsanalysen omkring tidshorisont beskri-

ves en tidshorisont, der kan fange alle forskelle i omkostninger og effekter. Dette svarer til guidelines i 

andre lande som fx Norge, Finland og England.  

 

 

4.3 Omkostningsanalyser i forbindelse med udbud 

 

Der bør udarbejdes en specifik metodevejledning for omkostningsanalyser i relation til beregnings-

grundlaget forud for et udbud. Alternativt skal den eksisterende metodevejledning for omkostningsana-

lyser suppleres med dette fokus.  
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Det er således uklart, om der anlægges det samme perspektiv i omkostningsanalysen, der laves i for-

bindelse med nye lægemidler/indikationer, som ved beregningsgrundlaget for et udbud. Der bør sikres 

en parallelitet mellem omkostningsanalysen ved nye lægemidler/indikationer og beregningsgrundlaget 

forud for de kommende udbud.  

  

I forlængelse heraf bør virksomhedernes rolle afklares og beskrives. Vil det være Amgros eller virk-

somhederne, der laver omkostningsanalysen i forbindelse med et udbud? På niveau med processen 

ved nye lægemidler vil der skulle beskrives en proces for dette. En mulighed kan være en frivillig ord-

ning for virksomhederne, i forhold til om virksomheden ønsker at indsende en sådan omkostningsana-

lyse.  

  

4.4 Yderligere forslag og spørgsmål 

 

Lif finder det som udgangspunkt vigtigt, at der i forbindelse med økonomivurderingen anlægges en 

pragmatisk og fleksibel tilgang i forhold til de krav, der stilles til data/dokumentation særligt i relation til 

”fordanskningen” af data, herunder brug af ekspertvurderinger. Der bør således være mulighed for at 

anvende omkostningsdata fra de andre nordiske lande, hvilket også er en mulighed i fx Norge.   

 

Der er dog behov for en række præciseringer i forhold til, at: 

 

 Inkrementelle omkostninger og diskonteringsfaktorer skal være defineret og beskrevet mere 

præcist. 

 Kravene til indirekte sammenligning i omkostningsanalysen bør beskrives nærmere. 

 Følsomhedsanalyser bør beskrives i forhold til omfang og analysetype. 

 Budgetkonsekvenser bør præciseres, hvad er fx formålet med budgetanalysen, og hvordan 

tænkes den anvendt i beslutningsgrundlaget for vurderingen af lægemidler. 

 Udviklingen af et takstkatalog for enhedsomkostningerne kan være relevant for de mest hyp-

pige omkostningstyper, men det kræver regelmæssige opdatering. 

 Det bør beskrives, om og i givet fald hvordan DRG-takster tænkes anvendt. 

 Det bør præciseres, hvorledes patienternes omkostninger i forbindelse med deres tidsforbrug 

til behandling skal opgøres. 

 

 

Ad 5. Prisforhandlingerne 

 

Et af de helt centrale elementer i den nye model vedrører prisforhandlingen mellem Amgros og den 

enkelte virksomhed. Som tidligere anført er der ikke beskrevet en model eller en proces for denne for-

handlingssituation, ligesom det er uklart, hvorvidt det er listepriser eller nettopriser, der ligger til grund 

for forhandlingerne.  

 

Flere virksomheder giver udtryk for, at det kan være en udfordring at få en godkendelse i virksomhe-

dernes hovedkontorer inden for de 14 dage, der er afsat til prisforhandlinger. Ligeledes kan der være 

udfordringer i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke har anmeldt en pris til ”Medicinpriser” el-

ler fået fastlagt en endelig pris jf. den gældende prisaftale. 

 

Af metodebeskrivelsen for vurderinger af nye lægemidlers og nye indikationers kliniske merværdi 

fremgår det, at  
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”Medicinrådet kan iværksætte ”clock-stop” i tilfælde af komplicerende 

faktorer, for eksempel hvis eksterne interessenter ikke kan leve op til 

de anførte tidsrammer eller hvis ansøgningen er af en sådan kvalitet, at 

Medicinrådet selv skal udføre litteratursøgning og analyser.”  

 

Enhver mulighed for ”clock-stop” skal anvendes med varsomhed. Der skal være faste grænser herfor, 

og det bør ske i dialog mellem Medicinrådet og den pågældende virksomhed. Der bør fx være en 

grænse på 1 måned for, hvor længe et ”clock-stop” kan vare i forbindelse med prisforhandlingerne, af 

hensyn til at sikre hurtig ibrugtagning og adgang til behandling.  

 

I tilknytning til prisforhandlingerne skal Lif igen opfordre til, at hensynet til konfidentielle informationer 

omkring priser og andre fortrolige oplysninger håndteres konsekvent. 

 

Herudover ønskes en afklaring og beskrivelse af, i hvilken udstrækning det er muligt at indgå såkaldte 

risikodelingsaftaler mellem den enkelte virksomhed og Amgros, hvor andre forhold som fx den opnå-

ede behandlingskvalitet mv. påvirker prisforhandlingen og dermed de faktiske priser. 

 

 

Ad 6. Konkrete scenarier 

 

Med henblik på at synliggøre forskellige usikkerhedsmomenter i relation til de beskrevne processer 

mv. er der nedenfor opstillet en række scenarier, der på forskellig vis synliggør tvivlsspørgsmål. 

 

Case A 

 

Et nyt lægemiddel, som virksomheden mener har betydelig merværdi, vurderes i forbindelse med pro-

cessen for nye lægemidler og bliver kategoriseret med vigtig merværdi. Derefter forhandles en pris 

med Amgros, som gør, at lægemidlet anbefales af Medicinrådet som standardbehandling.  

 

Hvad sker der herefter, og hvornår får patienterne adgang til lægemidlet? 

 

a) Kan lægemidlet umiddelbart tages i brug på sygehusene og bruges parallelt med eventuelle læge-

midler i et igangværende udbud? 

b) Kan det bruges sidestillet med vinderen af et udbud – eller ”taberen”? 

c) Skal der afventes et nyt udbud – og hvad sker der i forhold til den forhandlede pris? 

 

Der bør sikres nogle strukturer, der sikrer, at et anbefalet lægemiddel er tilgængeligt for patienterne.  

 

Case B 

 

Et lægemiddel, som allerede er på markedet med én eller flere indikationer, kommer med en ny, vigtig 

indikation. Skal lægemidlet ind i processen for nye lægemidler:  

 

a) For begge indikationer? 

b) Alene for den ny indikation? 

c) Slet ikke? 
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Hvad sker der med prisen for den eksisterende indikation, hvis den nye indikation inkluderes i proces-

sen? Bliver den identisk med den hidtidige indikation, eller skal prisen forhandles igen for begge indi-

kationer? Vil der være mulighed for at forhandle en ny og evt. højere pris ved en indikationslancering 

på et eksisterende produkt, hvis den nye lancering har en højere merværdi? 

 

Som det fremgår, mangler der en afklaring af den proces, som Medicinrådet lægger op til, samt hvilke 

konsekvenser, det kan have for en allerede forhandlet nettopris på en tidligere indikation.  

 

Case C 

En virksomhed introducerer et nyt lægemiddel, som virksomheden ikke forventer har en merværdi i 

forhold til eksisterende produkter inden for det pågældende terapiområde. Hvad er processen heref-

ter?  

 

a) Skal lægemidlet gennem hele vurderingsprocessen med henblik på at fastlægge merværdi, udar-

bejde omkostningsanalyse og på den baggrund indgå i en prisforhandling med Amgros med hen-

blik på, om Medicinrådet kan anbefale lægemidlet til standardbehandling? 

b) Kan virksomheden i dialog med Medicinrådets sekretariat indgå direkte i udarbejdelsen af en be-

handlingsvejledning for det pågældende terapiområde og herefter indgå direkte i et Amgros ud-

bud?  

 

 

 

Såfremt overstående giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, står Lif naturligvis til rådighed 

for afklaring heraf. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

                                                    
Ida Sofie Jensen   Henrik Vestergaard 

 

 

 

 

 


