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Hvor længe kan vi holde til de stigende 
udgifter til medicin, hvad er 
konsekvenserne, og hvad kan vi gøre?   
Professor Jakob Kjellberg, Programleder for sundhed. 
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Hvordan hænger finansieringen 
sammen… 

Kilde: Torben M Andersen 
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Har den danske økonomi det dårligt  
– (så) har ’sundhedsøkonomien’ det også dårligt 

Energi- 

krisen 

’Genopretningen’ 
af dansk økonomi 

Den økonomiske 

krise  

Simpel korrelation:  0,97 – men der er forsinkelseseffekter 

Kilde:  KMP & Statistikbanken,  

Medicin som stigende problem 

• Primærsektoren har historiske ”betalt” 
sygehusmedicinen 

– Ikke længere fald i primærsektormedicin, 

– besparelse i 2014 kom ikke! 

• Stadig stigning i sygehusmedicin… 

• Begrænset økonomisk råderum  

 

 

 

Dias 4 

Sygehusmedicin æder ”måske” hele 
væksten til sundhedsvæsenet  

 

Spørgsmål 

• Skal vi prioriterer  lægemidler med 
udgangspunkt i økonomi? 

• Hvilke kriterier skal så være gældende? 

• Er Sygehusmedicin meget anderledes end 
anden medicin.  
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Reelt ikke et spørgsmål om vi prioriterer, 
alene om hvordan! 

• Lade det op til borgeren 

– Brugerbetaling – social skævt og vilkårligt 

• Lade budgettet afgøre det  

– Rationering – uigennemsigtigt, uensartet 
og de store vinder altid 

• Lade det guide af C/E eller lign.  

– Prioritere – Kræver professionalisme og 
kriterier -  og er i praksis også usikkert. . . 

– En forudsætning for en prisdiskussion 
• Kræver så lukkethed om pris.  

Dias 7 

Hvad er omkostningseffektivt? 

∆E 

∆C 

Accept 

Afvis 
? 

? 

Claxton 2015 

• Hvilken aktivitet 
fortrænges? 

• Finder en 
skyggepris på 
£13.000 per QALY 

 

Reelt ikke et spørgsmål om vi prioriterer, 
alene om hvordan! 

• Lade det op til borgeren 

– Brugerbetaling – social skævt og vilkårligt 

• Lade budgettet afgøre det  
– Rationering – uigennemsigtigt og uensartet og 

med betydelig risiko for kassetænkning 

• Lade det guide af C/E eller lign.  

– Behandlingsprioritering – Kræver 
professionalisme og kriterier -  og er i praksis 
også usikkert. . . 

– En forudsætning for en prisdiskussion 
• Kræver hemmelige aftaler 

Dias 11 

Vi vælger rationeringsløsningen  

”Jens Stenbæk (V), regionsrådsformand i Region 
Sjælland …mener, at aftalen kommer til at kræve en 
meget stram styring og prioritering fra regionernes 
side” 

 

”Allerede i 2015 kommer vi til at mangle penge til ny 
dyr medicin. Det er penge, som ikke bliver dækket i 
denne aftale. Min umiddelbare vurdering er derfor, at 
vi i Region Syddanmark kommer til at mangle cirka 
200 mio. kr. på næste års budget” 

 

(Dagens Medicin, aug. 2015) 

Dias 12 
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Også i Midt 

Region Midtjylland skal spare 699 millioner 
kroner frem til 2019” 

 

”Besparelserne på Aarhus 
Universitetshospital vil komme til at berøre 
alle personalegrupper og alle afdelinger” 

 

(Information, april 2015) 

Dias 13 

Forsvinder økonomiudfordringen så med et 
prioriteringsinstitut  

• Nej! 

– Men vi har brug for at kunne diskutere 
behandlingsprioritering 
• Og ikke kun medicin 

• Et prioriteringsråd – dansk lønning udvalg 

– Principper for prioritering 

– Etisk råd sundhedsportefølje + lægfolk 

• MTV institut der opsluger RADS, KRIS, IRF 
Medicintilskudsnævn + ikke medicin 

– Men nok i 2 spor – STA og MTA 

Dias 14 

IQWIG 

• Rådvende karakter - men sygekasserne følger som 
regel.  

• Uden QALY, men Zusatznutz/merværdi 
– Fra 2014 blev 36 lægemidler vurderet 

• 21 Ingen merværdi 

• 3 ringe merværdi 

• 4 betragtelig merværdi 

• 4 kunne ikke vurderes  

• Har et år til at finde en pris, ellers fastsættes den 
centralt med udgangspunkt i cost/effekt analyse.  

– Merværdi skal jo opgøres – men ej i QALY…? 

Dias 15 

Norge 

• Nationalt prioriteringsråd 

– 25 medlemmer 
• Ledere af regionerne, sundhedsprofessionelle, KL, 

patientforeninger, og medicinaldirektøren. 

• Murstensløst, og få ressourcer  

– Fungeret siden februar 2015 

– Bruger en uofficiel tærskelværdi på ca. 
636.000 DKK per QALY 

– Har sagt nej til ca. hvert 3. produkt.  
• Flere af de produkter er taget i brug i Danmark 

 

Dias 16 

NICE - en del af NHS – men uafhængig 

• Der er 3 centre i NICE – der hver især har forskellige 
retningslinjer 
 

•  The Centre for Clinical Practice: 
– Kliniske retningslinjer for behandling og pleje for 

personer med specifikke tilstande 
 

• The Centre for Health Technology Evaluation: 
– MTV for medicin og udstyr mv.  
– Retningslinjer kirurgiske procedure, sikkerhed og 

effektivitet  
 

• The Centre for Public Health Excellence: 
– Retningslinjer for forebyggelse 
– Kampagner 

Technology Appraisal Committee 

• 12-15 NICE udvalgte personer, som er sammensat af personer 
med baggrund i det offentlige sundhedsvæsen, lægmænd med 
forståelse for patient- og borgerperspektiver, forskere samt 
repræsentanter fra medicinal og medicoindustrien. 
 

• Med fokus på den typiske patient, skal TAC vurdere: 
– Balancen mellem pris og behandlingsmæssig værdi 

• £20.000-30.000 per QALY (undtagelser ved end of life) 

– De kliniske behov for de patienter retningslinjen omfatter. 
– Eksisterende retningslinjer for behandling 
– Potentielle langsigtede innovative gevinster ved behandling. 
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NICE går efter rabat og  
”klausuleret tilskud”!  

Kilde: Nørregaard, J & Kjellberg, J. 2012 – Højgaard og Kjellberg – 2015 (Not published) 

Vurdering fra NICE Andel 2011-2015 Andel 2001-2010 

Ikke anbefalet 31,60% 25,10% 

Anbefalet med 
indikationsbegrænsning 

35,40% 17,50% 

•      Med prisnedslag  25,30% ? 

•      Uden prisnedslag 10,10% ? 

Anbefalet 32,90% 57,40% 

•      Med prisnedslag  16,50% ? 

•      Med Risikodeling 1,30% 8,70% 

•      Uden prisnedslag 15,20% ? 

Total 100% 100% 

Cancer Drug Fund  

• Cancer drug fund har siden 2011 fungeret 
som ”enkelt tilskud” for de kræftlægemidler 
som NICE har givet afslag 

• Men fjernede i 2015 en række indikationer 
– Halaven, Tyverb, Afinitor … 

• Kunne man forestille sig KRIS som 
”enkelttilskud holder” 
– Relapse i onkologien..? 

 

 

Dias 21 

Siden 1998 prioritering i primærsektoren 

• Lægemidler til primærsektoren vurderes med 
udgangspunkt i forholdet mellem omkostninger 
og effekter 

– Omkostninger meget bredt forstået  

– Mange har i princippet kunne betale selv 
• Praluent koster 59.640 år. Per patient 

• Sygehussektorens medicin gået fri.. 
• Ville vi behandle tidlige stadier af Hep C hvis en kur 

ikke kostede 500.000 kr. men 50 kr.? 

– Vi skal også have større gennemsigtighed om 
prisen på medicin 
• Held og lykke… 

 

Dialog nogle gange lidt 
tilspidset i primærsektoren 

• Non inferiority studier. 

• Hvad er værdien af ”4” 
færre små natlige 
hypoglykæmier 

 

Høj-profilede sager.  

• Handler det om 
industripolitik eller 
sundhedspolitik.  

• Måske er vores 
tilskudssystem forældet 

– Er der brug for mængde 
pris aftaler, risk sharing 
mv. vi kan kalde generelt 
tilskud? 
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Risk Sharing   

• Betaling i forhold til volumen på den 
enkelte behandling 

– Velbehandlede måneder 

– Forbrug ud over antaget forbrug refunderes  

– Samlet mængde af patienter  

• Men hvad så hvis man ikke vil reducere pris 

– Skal vi så skifte velbehandlede patienter…. 

– Udbudsteknisk ikke så let at arbejde med.  

Risk Sharing eller  
P4P & NP4NP - Velcade/ NICE 

 ”Patients showing a 
full or partial response 
to the drug should be 
kept on it and funded 
by the NHS. Patients 
showing a minimal or 
no response should be 
taken off the drug, 
and the drug costs 
refunded by the drug’s 
manufacturer” 

 
 

Behov for nye retningslinjer 

• Hvad må en ”QALY” koste, eller i 
IQWIG hvad er ikke et fremskridt 
værd… 

• Modelanalyserer ok, hvis tilpasset 
lokale forhold og mange 
følsomhedsanalyser 
– ”noget som i kun få tilfælde vil kunne gøres 

på en rimelig måde” 

• Klare retningslinjer for hvad der kan 
medtages og til hvilke priser.  

 

Hvor længe kan vi holde til de stigende udgifter 
til medicin, hvad er konsekvenserne, og hvad 
kan vi gøre? 

• Et prioriteringsinstitut vil ikke reducere 
omkostningerne  

– Men sikre bedre anvendelse af ressourcerne 

– Trykhed om det samlede system, men klart 
hvad der ikke prioriteres.  

• En NICE light model kunne være en løsning 

– Der synes jeg er mest transparens.  

• Men det kræves at det efterspørges.  

 

Men det kræver opbakning 

”Jeg har læst din udtalelse i 
forbindelse med artiklen i Ugeskrift 
for Læger, hvor du bl.a. ikke forstår, 
at samfundet betaler for at 
cancerpatienter skal holde sig i live 
et par måneder ekstra. 
 
Jeg synes det er en underlig holdning 
at have. Uanset hvad det koster, synes 
jeg det er værd med et par uger eller 
måneder mere at leve i. Det kan 
betyde, at disse patienter får lov at 
opleve deres første barnebarn! 
Hvis samfundet ikke har nok penge nok, 
må pengefabrikken lave flere penge. 
 
Mvh Robert” 


