
For at sikre let og lige adgang til ny medicin for 
danske patienter er det afgørende, at 
samfundet fortsat investerer i nye innovative 
behandlingsmuligheder.

Rette behandling til 
rette pris

Ny innovativ medicin og diagnostik kan 
give patienter et længere liv og mere 
livskvalitet. Nye behandlingsmuligheder 
kan dog også skabe budgetusikkerhed og 
være omkostningstungt for 
sundhedsvæsenet. Det kan give 
tilbageholdenhed overfor at tage nye 
behandlinger i brug. 

Det er derfor vigtigt, at lægemidlernes 
pris afspejler en fair balance mellem 
værdien for patienterne og 
omkostningerne til udvikling af 
lægemidlerne. Alternative prisaftaler som 
for eksempel risikodeling og effektbaseret 
afregning kan reducere budgetusikkerhed 
og sikre priseffektivitet. 

Imidlertid opfattes denne type aftaler i 
dag som administrativt komplekse for 
indkøbere og udbydere. Både ved 
udvikling og monitorering af aftalerne, og 
ved beregning af faktisk opnået pris og 
rabat i forhandlinger. Det kan spænde ben 
for økonomiske gevinster for 
sundhedsvæsenet på længere sigt.

Der er derfor behov for alternative 
prismodeller, der sikrer en fair fordeling af 
risici mellem sundhedsvæsenet og 
industrien baseret på tillid og til gavn for 
alle parter -  ikke mindst de patienter der 
får adgang til ny innovativ medicin. 



MODELLER FOR ALTERNATIVE 
PRISAFTALER 

Ved lancering af nye, dyre lægemidler kan 
der være en iboende usikkerhed om de 
kliniske resultater, budgetmæssige 
virkninger samt potentielt 
uhensigtsmæssig brug. For at imødegå 
disse udfordringer kan det være 
fordelagtigt for sundhedsvæsenet og 
industrien at indgå en alternativ prisaftale. 
For eksempel hvor man betaler for 
effekten af det enkelte lægemiddel i form 
af veldefinerede behandlingsmål frem for 
en volumebaseret pris på lægemidlet. 

Der bør derfor afsættes ressourcer til 
udvikling af modeller for alternative 
prisaftaler, som kan indgå som en 
integreret del af Amgros’ prisforhandling 
samt Medicinrådets beslutning om 
anbefaling.

Konkret bør der etableres en infrastruktur, 
der giver hurtig og sikker adgang til tidstro 
data (Real World Evidence), som kan 
lægges til grund for udvikling og 
anvendelse af alternative prisaftaler.

INVESTERINGER I INNOVATION 

Det tager i gennemsnit mere end 10 år at 
udvikle nye lægemidler. Særligt inden for 
kræftområdet, er det kun fem procent af 
al forskning og udvikling, der bliver til 
lægemidler. At belønne den reelle 
innovation er afgørende for at der fortsat 
udvikles lægemidler, der vil gøre en forskel 
for patienterne og samfundet. 

Det er derfor afgørende at bevare et 
stærkt patentsystem, der giver den 
innovative life science-industri den 
nødvendige beskyttelse og mulighed for 
at investere i nye løsninger til gavn for 
patienterne.  BEDRE ADGANG TIL SUNDHEDSDATA

For at alternative prisaftaler for alvor kan 
tages i bred anvendelse, skal der 
investeres i en infrastruktur, der skaber 
mulighed for løbende at bruge 
sundhedsdata til at monitorere behandling 
med og effekt ved nye lægemidler. Det 
handler både om udvikling af ny data og 
en mere smidig juridisk ramme for brug af 
eksisterende data som for eksempel ved 
gentagne træk af data til brug for løbende 
prisfastsættelse. 
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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.


