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Fokus

• Hvad er det politiske mandat?

• Virker det syvende princip i praksis?



Case Spinraza

Maj 2017 Godkendt af EMA

Oktober 2017 Subgruppe SMA1 protokolleret

Maj 2018 En begrænset gruppe SMA1 og SMA2

Februar-Maj 2019 Generel ibrugtagning I UK, Frankrig mv. (nye data) – 8.400 

Patienter I behandling

Sep 2019 Medicinråd uenige med fagudvalg om at nye data er

tilstrækkelige

2020/-21 Generel ibrugtagning I Danmark?



De politiske mandat fra Folketinget

– Skal vi vurdere faglig evidens mere kritisk end i andre lande?

– Skal det være sværere for danske patienter at få behandling

end patienter i vores nabolande?

– Vil vi accepterer ulighed - at ressourcestærke patienter må

søge til udlandet? 

Er det I tråd med den danske sundhedsmodel? 



Det syvende princip - Forskellig tolkning

Patienter kan sættes i behandling med lægemidler, som 

ikke er standardbehandling, hvis der er en helt særlig 

grund til det [Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner, 2018]

”Hvis din læge mener, at du har gavn af behandling, 
så skal du have det”. [Flemming Møller Mortensen (S) bakket op af V og DF, 

2018]

Hvis man som læge vurderer, at der er en faglig 

begrundelse for at bruge medicinen til en specifik patient, 
så kan man gøre det,« siger Bent Hansen.



Særlige grunde til individual ibrugtagning

Ingen merværdi

Moderat merværdi
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Adgang til behandling

• Regionerne tolker det syvende princip

anderledes end Folketinget

• Vi siger nej til at behandle patienter, der har

gavn af behandling

I tråd med den danske sundhedsmodel? 

Sundhedspolitisk tidsskrift, oktober 2019



Eksempler på kritiske

• Spinraza (Spinal Muskelatrofi)

• Ocrevus (Sclerose)

• Lenalidomid (Kræft i knoglemarv)

• Luxterna (Syn – forhindrer blindhed)

• Niraparib (kræft I æggestok)



Afslutning

• Eksempler på urimelig høje priser på medicin √

• Der er behov for at anvende ressourcer med omtanke √

• Anbefalinger om nye lægemidler skaber usikkerhed, mistillid og ulighed √

• Rådet træffer politiske beslutninger på uklart politisk mandat √

• Anbefalinger afskærer patienter fra virksom behandling trods 7. princip √

• Der er andre veje til at sikre bedre (og rimelige) priser √
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