
 
  

 
Program til ”LÆGEMIDDELØKONOMI OG PRIORITERING” 

7. OKTOBER 2015 
FOREGÅR DET NU, HVEM GØR DET OG HVORDAN? 

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe 

10.00 – 10.05 Velkomst 
v/Birgitte Klindt Poulsen, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus og Aalborg 
Universitetshospitaler 

10.05 – 10.30 Hvordan har udviklingen været i lægemiddeludgifter de seneste par år, på hvilke områder, og hvad 
forventer vi for de kommende år? Kan noget mindske stigningen? 
v/Flemming Sonne, direktør, Amgros 

10.30 – 12.30 Hvad sker der lige nu i forhold til at håndtere de stigende udgifter? (ca. 15 min hver): 
- I RADS – Sker der en form for prioritering i RADS? 

v/Hanne Rolighed, professor og ledende overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg 
Hospital 

- I KRIS – Hvilken rolle spiller KRIS i forhold til de stigende udgifter? 
v/Steen Werner Hansen, vicedirektør, Herlev og Gentofte hospitaler 

- I LIF – Hvad er industriens tanker? 
v/Jørgen Clausen, cheføkonom, LIF 

- I en stor region – Hvilke konsekvenser har de øgede udgifter for regionerne? 
v/Per Grønbech, økonomidirektør, Region Midtjylland 

- På en onkologisk afdeling – Behandling af kræftpatienter: Hvor længe? Til hvilke 
omkostninger? 
v/Mette Mouritzen, reservelæge og Ursula Falkmer, ledende overlæge, professor, Onkologisk 
Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

- På sygehusene – I hvilket omfang har de øgede udgifter til medicin indflydelse på besparelser? 
v/Morten Noreng, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital 

- På afdelingerne 
v/Michael Borre, professor og overlæge, Urinvejskirurgisk Afd. K, Aarhus Universitetshospital 

- Patienterne – Hvordan kan vi inddrage patienterne i denne debat? 
v/Lars Engberg, formand for Danske Patienter 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.00 Etikken – Hvad er de etiske overvejelser i forhold til de stigende lægemiddeludgifter og den 
eventuelle prioritering der sker eksempelvis ved besparelser andre steder i sundhedsvæsenet, 
f.eks. færre varme hænder? Hvad bør vi gøre? 
v/Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Københavns Universitet, medlem af Etisk Råd 

14.00 – 14.45 Hvor længe kan vi holde til de stigende udgifter til medicin, hvad er konsekvenserne, og hvad kan 
vi gøre? 
v/Jakob Kjellberg, professor, programleder for Sundhed, KORA 

14.45 – 15.15 Kaffe 

15.15 – 15.30 Et eksempel fra det virkelige liv – Hepatitis C 
v/Henrik Nielsen, ledende overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og 
formand for fagudvalg i RADS 

15.30 – 17.00 Så hvad gør vi nu? Skal der prioriteres i forhold til lægemidler eller ved andre besparelser og 
hvordan? Hvem har ansvaret for en løsning? Er det Folketinget eller regionerne eller lægen? 
Oplæg v/sundhedsordfører Stine Brix (EL) og Flemming Møller Mortensen (S) samt formand for 
Sundhedsudvalget og regionsrådsformand for Region Nordjylland Ulla Astman. 

17.00 Afslutning 

 


