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Evaluering af Medicinrådet
I forbindelse med at der blev truffet beslutning om at oprette Medicinrådet
pr. 1. januar 2017, blev det samtidigt besluttet, at Medicinrådet skulle evalueres efter to år.
Der igangsættes på den baggrund primo 2019 en ekstern evaluering af Medicinrådet. Evalueringen skal bl.a. se på, om Medicinrådet lever op til sit formål og de politiske rammebetingelser for rådets arbejde mv.
Temaerne for evalueringen er følgende:
•

Tema 1: De politiske rammebetingelser
Det undersøges, om Medicinrådets arbejde sker inden for de politiske
rammer, som er givet af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget
(principper for prioritering af sygehusmedicin). Det afdækkes samtidigt, om Medicinrådets afgørelser træffes med armslængde til Danske
Regioner, regionerne og Amgros samt hvorvidt regionerne sikrer mulighed for individuel vurdering, jf. Folketingets 7. princip.

•

Tema 2: En hurtig og ensartet ibrugtagning af nye sygehuslægemidler
på tværs af sygehuse og regioner
Det er afgørende for offentlighedens tillid til Medicinrådet, at der skabes et grundlag for hurtig og ensartet ibrugtagning af sygehusmedicin.
Evalueringen skal derfor forholde sig til, om Medicinrådet overholder
de udmeldte tidsfrister for vurdering af nye lægemidler og udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger.

•

Tema 3: Et rimeligt dokumentationskrav for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
I forbindelse med oprettelsen af Medicinrådet var der et politisk ønske
om, at Medicinrådet skal stille større krav til dokumentationen for, at
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ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne. Evalueringen
skal være med til at belyse, om Medicinrådet lever op til dette formål.
Medicinrådets metoder er helt centrale for rådets arbejde, og evalueringen skal derfor være med til at afdække, om metodehåndbøgerne
er brugbare og sikrer et godt grundlag for Medicinrådets beslutningstagning.
•

Tema 4: Et stærkere grundlag for Amgros’ prisforhandlinger og udbud
af lægemidler
Baggrunden for at oprette Medicinrådet har været at opnå bedre priser på sygehusmedicin. Evalueringen skal derfor se på, om Medicinrådet har sikret Amgros et stærkere grundlag for at opnå bedre priser
gennem prisforhandlinger og udbud af lægemidler. Evalueringen skal
samtidigt sandsynliggøre, hvorvidt Medicinrådet har bidraget til at
dæmpe væksten i sygehusmedicinudgifterne.

•

Tema 5: En effektiv arbejdstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af de
økonomiske ressourcer i Medicinrådet
Evalueringen skal forholde sig til, hvorvidt Medicinrådets formandskab
sammen med sekretariatet har sikret en effektiv opgaveløsning og rationel anvendelse af de økonomiske ressourcer. I den forbindelse skal
evalueringen også forholde sig til, hvorvidt der er en hensigtsmæssig
fordeling af de ressourcer, der anvendes på Medicinrådets to hovedopgaver – dvs. på vurderingen af nye lægemidler og udarbejdelse af
behandlingsvejledninger.
Ved oprettelsen af Medicinrådet blev det som noget nyt besluttet at
inddrage patienterne aktivt i fagudvalgene. Det blev samtidigt besluttet, at Lif, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fik en observatørrolle i Medicinrådet. Evalueringen vil se på, om det har fungeret
hensigtsmæssigt.

•

Tema 6: Åbenhed om Medicinrådets arbejde herunder habilitet
Evalueringen vil have fokus på, om Medicinrådet har sikret størst mulig
åbenhed i rådets beslutninger. Samtidigt vil evalueringen se på, om
medlemmerne af Medicinrådet og fagudvalgene er habile, samt om
der er udfordringer i at få udpeget habile fagudvalgsformænd.

•

Tema 7: Regionernes efterlevelse af Medicinrådets anbefalinger
Medicinrådet udarbejder anbefalinger for ibrugtagning af lægemidler. Det er regionerne, som implementerer vejledningerne og dermed reelt sikrer ibrugtagningen af medicin. Der vil derfor i evalueringen blive spurgt ind til, hvorvidt regionerne efterlever Medicinrådets anbefalinger, herunder hvor hurtigt anbefalingerne implementeres.
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