
 

 

 

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 25. august 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 1625 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besva-

res.  Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jane Heitmann (V). 

 

Spørgsmål nr. 1625:  

”Vil i istere  ko e tere artikle  ”Medi i tilskuds æv ets forslag o  i suli til-
skud øder assiv kritik” fra Su dhedspolitisk Tidsskrift den 24. august 2020 og i for-

bindelse hermed tilkendegive ministerens holdning til forslaget med særlig vægt på 

den betydning forslaget kan få for børn og unge med diabetes?” 

 

Svar: 

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, som jeg 

kan henholde mig til. Lægemiddelstyrelsen oplyser følgende: 

 

”I 2004 esluttede Folketi get, at Læge iddelstyrelse  regel æssigt skal revurdere 
tilskudsstatus for lægemidler. Lægemiddelstyrelsen rådfører sig i den proces med det 

lægefaglige nævn Medicintilskudsnævnet, som er udpeget af sundheds- og ældremi-

nisteren. 

 

Revurderingen af tilskudsstatus for insuliner sker som led i denne regelmæssige re-

vurdering. Ved en revurdering bliver det vurderet, om de omfattede lægemidler op-

fylder kriterierne for generelt tilskud i medicintilskudsbekendtgørelsen. Et af de 

grundlæggende kriterier er, at lægemidlets pris skal stå i et rimeligt forhold til den be-

handlingsmæssige værdi.  

 

Ændringer i behandlingsvejledninger og priser, er eksempler på faktorer, der kan 

medføre ændringer i lægemidlers tilskudsstatus ved en revurdering.  

 

Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner var i høring i 

perioden fra den 12. december 2019 til den 15. marts 2020. Høringen gav alle, herun-

der privatpersoner, patientforeninger, virksomheder og lægevidenskabelige selska-

ber, mulighed for at fremføre synspunkter på nævnets anbefalinger. Nævnet har 

modtaget 18 høringssvar. Nævnets forslag og alle høringssvar er offentliggjort på Læ-

gemiddelstyrelsens hjemmeside. 

 

Medicintilskudsnævnet inddrager alle høringssvarene i den videre proces og vurde-

rer, hvorvidt de giver anledning til ændringer i nævnets anbefalinger, for eksempel i 

forhold til bestemte patientgrupper. Nævnet har indtil videre drøftet høringssvarene 

på sine møder den 23. juni og 18. august 2020.  

 

Såfremt nævnet foretager væsentlige ændringer i sine anbefalinger vil nævnet sende 

et revideret forslag i en offentlig høring. Nævnet har på nuværende tidspunkt ikke ta-

get stilling til, om nævnet vil ændre i sine anbefalinger. Når nævnet er færdige med 
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Side 2 

sine anbefalinger, eventuelt efter en ny høring, sender nævnet sin indstilling til Læge-

middelstyrelsen. Derefter er det Lægemiddelstyrelsen, som træffer den endelige af-

gørelse om den fremtidige tilskudsstatus for insuliner på baggrund af nævnets anbe-

falinger.”   
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Magnus Heunicke      /      Rasmus Syberg Hazelton 

 


