
Hurtigere og mere smidig sagsbehandling, 
anerkendelse af særlige forhold omkring nye 
lægemidler til sjældne sygdomme, og mere 
effektiv implementering af QALY-metode skal 
sikre patienter bedre adgang til nye 
behandlinger.

Skab bedre og 
hurtigere adgang til 
ny medicin

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der 
udarbejder anbefalinger til, hvilke nye 
lægemidler der skal være mulige 
standardbehandlinger på landets 
sygehuse. Rådet vurderer, om der er et 
rimeligt forhold mellem den kliniske værdi 
af lægemidlet og de økonomiske 
omkostninger ved behandling med 
lægemidlet.

Adgang til nye lægemidler er afgørende 
for at sikre danske patienter den bedst 
mulige behandling. Folketingets syv 
bærende principper for prioritering af 
sygehuslægemidler og Medicinrådets 
forretningsorden danner grundlaget for 
Medicinrådets arbejde. Imidlertid er der 
flere tilfælde, hvor grundlaget ikke 
efterleves.

Det drejer sig blandt andet om hurtig 
adgang til nye lægemidler, selvstændig 
analysemodel ved vurdering af lægemidler 
til små og sjældne sygdomme, samt 
effektiv implementering af QALY-metode 
til vurdering af lægemidler.



HURTIGERE SAGSBEHANDLING

Medicinrådet lever ikke op til den politisk 
fastsatte tidsramme for vurdering af nye 
lægemidler. Rådet skal vurdere nye 
lægemidler på 16 uger. Imidlertid blev 
ingen ansøgninger færdigbehandlet inden 
for den fastsatte tidsfrist i 2021. Det 
fremgår af Medicinrådets seneste 
årsberetning. Det er femte år i træk, at 
rådet ikke overholder egne 
sagsbehandlingstider. 

Hertil skal lægges, at der ofte går meget 
lang tid fra Medicinrådet modtager en 
ansøgning til, at den igangsætter en 
sagsbehandling. En tidsperiode der ikke 
medregnes i Medicinrådets opgørelse over 
egne sagsbehandlingstider. 

Roche foreslår, at der tilvejebringes 
tilstrækkelig ressourcer til sagsbehandling 
i Medicinrådet, og at der fastsættes 
ensartede og realistiske tidestimater for 
vurdering af nye lægemidler.

Til gengæld stilles der krav om, at 
myndighederne indsamler evidens, når 
lægemidlet tages i brug – såkaldt Real 
World Evidence (RWE).

Roche foreslår, at Medicinrådet 
udarbejder faste kriterier for tilgangen til 
små patientpopulationer, som tager højde 
for, at evidensgrundlaget er anderledes. 
Dette kan kombineres med krav om 
indsamling af evidens og 
risikodelingsaftaler.

BEDRE IMPLEMENTERING AF QALY-
METODER

QALY er et standardiseret mål, der 
kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét. 
Metoden er internationalt accepteret som 
det bedst mulige beslutningsgrundlag for 
prioritering inden for sundhedsvæsenet. 
Medicinrådet har fra 1. januar 2021 
indført QALY-metoden til vurdering af nye 
lægemidler, men implementeringen 
går for langsomt.

For at øge Medicinrådets faglige 
kompetencer foreslår Roche, at 
Medicinrådet tilføres sundhedsøkonomiske 
og biostatistiske ressourcer.

SELVSTÆNDIG ANALYSEMODEL VED 
VURDERING AF LÆGEMIDLER TIL SMÅ OG 
SJÆLDNE SYGDOMME

I dag stiller Medicinrådet samme krav til 
evidens uanset om lægemidlet er udviklet 
til store eller små patientpopulationer. Det 
stiller potentielt danske patienter dårligt, 
når det drejer sig om lægemidler, 
genterapier mv., udviklet særligt til 
patienter med sjældne sygdomme. Det 
europæiske lægemiddelagentur, EMA, 
stiller ikke samme krav til dokumentation 
for den type lægemidler. 
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Roche er globalt førende indenfor udvikling af in-vit-
ro diagnostik og innovative lægemidler. Roche er 
grundlagt i 1896 og har sit hovedsæde i Basel, 
Schweiz. 
 
I Danmark er Roche aktiv gennem hele værdikæden - 
fra tidlig og klinisk forskning til diagnostik og 
behandling.


