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Danske Regioners bestyrelse har den 15. december 2016 besluttet at etablere Medicinrådet pr. 1. januar 2017.
Politiske rammer for Medicinrådet
Medicinrådet etableres i henhold til Medicinrådets kommissorium af 15.
december 2016. Hertil skal arbejdet ske inden for de politiske rammer, som
Danske Regioners bestyrelse har vedtaget den 6. april 2016, Folketingets 7
overordnede principper for prioritering af sygehusmedicin og Sundhedsministeriets godkendelse af 6. oktober 2016 om oprettelse af Medicinrådet.
Det forudsættes, at Medicinrådet tilrettelægger sit arbejde, så det kan finansieres inden for rammerne af det budget, som Danske Regioners bestyrelse
har besluttet den 18. juni 2016.
I det tilfælde, at Medicinrådet agter at foretage ændringer i rådets arbejde i
forhold til de politisk fastsatte rammer, forudsættes de først at finde sted efter en drøftelse med Danske Regioner.
Anbefaling om ibrugtagning af nye lægemidler
Medicinrådets anbefaling om ibrugtagning af nye lægemidler hviler som
udgangspunkt på følgende grundlag:
•
•
•

Medicinrådets kategorisering af lægemidlers merværdi
Amgros omkostningsanalyse og vurdering om ibrugtagning af lægemidlet
Folketingets 7 overordnede principper for prioritering af sygehuslægemidler

Medicinrådet kan desuden i særlige tilfælde vælge at inddrage alvorlighed i
sit beslutningsgrundlag. Dette kan ske ud fra en betragtning om, at et syg-

domsområde med stor alvorlighed - eksempelvis livstruende eller særligt
invaliderende sygdom - kan give anledning til accept af større omkostninger forbundet med et nyt lægemiddel, end det er tilfældet for sygdomsområder med mindre alvorlighed.
Foruden alvorlighed kan Medicinrådet også i særlige tilfælde lægge vægt
på et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet skal bl.a. sikre, at Medicinrådet ved opstart af en behandling ikke afgiver anbefalinger om ibrugtagning af et nyt lægemiddel, der vil indebære, at en uforholdsmæssig stor
andel af sundhedsvæsenets økonomiske midler allokeres i retning af én medicinsk behandling.
Øvrige fokuspunkter
Danske Regioners bestyrelse har ved etableringen af Medicinrådet lagt
vægt på at sikre stor transparens om rådets arbejde. Det forventes, at Medicinrådet løbende arbejder på at sikre størst muligt transparens om rådets arbejde.
Det kan oplyses, at Danske Regioner vil evaluere Medicinrådet, når rådet
har været i drift i cirka to år. Evalueringen skal være med til at sikre, at Medicinrådet lever op til sit formål, samt at ressourcerne anvendes mest effektivt.
Venlig hilsen

Adam Wolf

Bilag:
•
•
•
•
•
•

Kommissorium for Medicinrådet
Metodehåndbøger for Medicinrådets vurdering af henholdsvis nye
lægemidler og terapiområder
Model for vurdering af lægemidler
Folketingets 7 principper for prioritering af sygehuslægemidler
Sundhedsministeriet godkendelse af Medicinrådet
Medicinrådets budget
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