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Høring vedrørende ændring af Medicinrådet
Danske Regioners bestyrelse ønsker, med udgangspunkt i evalueringen af
Medicinrådet, at gennemføre en række ændringer. Forud for den endelige
beslutning er de foreslåede ændringer sendt i høring blandt Medicinrådets
interessenter.
Amgros bakker op om de foreslåede ændringer og vi glæder os til at være med til
at udfolde den nye model. Det er vores vurdering, at de nye tiltag vil føre til øget
gennemsigtighed, frigørelse af ressourcer blandt klinikerne, flere
behandlingsvejledninger og hurtigere konkurrenceudsættelse. Alt sammen noget
der støtter op om Medicinrådets formål om hurtig og ensartet ibrugtagning af nye
lægemidler og bedre priser.
Amgros har siden Medicinrådets etablering spillet en aktiv rolle i arbejdet. Det
gælder både i forbindelse med prisforhandling og økonomiske evalueringer af nye
lægemidler og nye indikationer samt i forbindelse med vurdering af
terapiområder og den efterfølgende afholdelse af udbud.
Styrken ved samarbejdet mellem Amgros og Medicinrådet har været funderet i et
tæt samarbejde og koordination af processerne samt en effektiv udnyttelse af
Amgros markedskendskab. Amgros forudsætter at det fremtidige set-up bygger
videre på de gode erfaringer og forventer således også at blive inddraget i den
forestående detailplanlægning.
Amgros gør opmærksom på, at de foreslåede ændringer må forventes at kræve
en opnormering blandt personalet.
Amgros har følgende konkrete bemærkninger til de enkelte punkter i
høringsbrevet:
Ad punkt 1.
”Det vil være nødvendigt at forlænge sagsbehandlingstiden til 16 uger målt fra
tidspunktet, hvor den endelige ansøgning er modtaget og valideret”.
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Det er vigtigt at pointere, at de 16 uger bør være et gennemsnitsmål. I nogle
tilfælde vil sagsbehandlingstiden være kortere og i andre tilfælde lidt længere.
Det er vigtigt at etablere smidige processer, hvis ressourcerne skal udnyttes
effektivt. I andre lande opererer man med en sagsbehandlingstid på op til 6
måneder.
”Medicinrådet og de ansøgende virksomheder skal samtidig have mulighed for at
omstille sig til at anvende QALY”.
Set i lyset af Amgros rolle i forbindelse med den nuværende Medicinrådsproces,
bør Amgros også have en tydelig rolle i den kommende omstillingsproces.
Ad punkt 2.
”Medicinrådet kan også beslutte, at et nyt lægemiddel skal indplaceres i en
behandlingsvejledning”.
Amgros finder det væsentligt, at beslutningen herom tages i samråd med Amgros,
så vi sammen kan sikre et effektivt forløb for at sikre de bedst mulige priser på
lægemidlerne. Amgros har det fulde overblik over terapiområdernes position i
markedet og den potentielle økonomiske gevinst ved konkurrenceudsættelse.
Amgros står for udbud og forsyning af alle lægemidler. For de nye lægemidler og
lægemidler med nye indikationer opnåede Amgros i 2018 en gennemsnitlig
rabatprocent på 13%, mens de lægemidler der indgår i
behandlingsvejledningerne i gennemsnit, har en rabatprocent på 29%. I kroner
betød det, at regionerne i 2018 sparede 273 mio. kr. på indkøb af nye lægemidler
og nye indikationer og hele 1,6 mia. kr. på terapiområdet.
Ad punkt 3.
”Det vurderes, at der vil kunne igangsættes 16 vejledninger årligt”.
Amgros finder det glædeligt, at antallet af behandlingsvejledninger øges, idet
netop behandlingsvejledningerne er grundlaget for Amgros udbud og de store
besparelser.
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