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Medicinrådets formål
- skal sikre en hurtig og ensartet ibrugtagning af nye lægemidler på tværs af 

sygehuse og regioner
- skal stille større krav til dokumentation af lægemidlers effekt
- skal sikre et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud

I 2016 brugte regionerne ca. 8,2 milliarder kr. på sygehusmedicin

I 2017 brugte regionerne ca. 8,8 milliarder kr. på sygehusmedicin

I 2018 brugte regionerne ca. 9,3 milliarder kr. på sygehusmedicin 

I 2019 brugte regionerne ca. 9,3 milliarder kr. på sygehusmedicin 

Tendens: Udgifterne på medicin stiger. 
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Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Faglighed: Ved vurdering af lægemidler skal der 
ske en grundig og systematisk vurdering af den 
behandlingsmæssige gevinst for patienterne 
samt den dokumentation, der ligger til grund 
herfor. Ved vurderingen af lægemidler skal der 
inddrages den nødvendige og tilstrækkelige faglige 
ekspertise.



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Uafhængighed: Vurdering af lægemidler skal 
ske ud fra objektive kriterier og på baggrund af 
faglige vurderinger, således at der sikres et 
uafhængigt udarbejdet beslutningsgrundlag og 
derved armslængde til det politiske niveau. 



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Geografisk lighed: Der skal ske en ensartet 
ibrugtagning og anvendelse af lægemidler på 
tværs af hele landet. Der skal desuden være 
entydighed i, hvordan de forskellige regioner 
og sygehuse håndterer de tilfælde, hvor 
lægemidler afvises til ibrugtagning som 
standardbehandling. 



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Åbenhed: Der skal være størst mulig åbenhed 
i vurderingen af lægemidler. Dvs. at der skal 
være åbenhed om både processer, metoder, 
kriterier og det materiale, der udarbejdes i 
forbindelse med vurderingen af lægemidler. 
Det skal således være muligt for alle at se 
grundlaget og begrundelserne for at til- eller 
fravælge nye lægemidler, jf. også 
Transparensdirektivets krav i forhold til 
objektivitet og gennemsigtighed. Åbenheden 
har også til formål at facilitere en offentlig 
debat.



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin: 
Patienter skal have gavn af 
behandlingsmæssige fremskridt. Danmark skal 
fortsat være et af de lande, der hurtigst 
ibrugtager nye lægemidler, hvor der er 
dokumenteret mereffekt.



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Mere sundhed for pengene: Midlerne i 
sundhedsvæsenet, herunder til sygehuslægemidler, 
skal bruges med omtanke, da det ellers kan få 
konsekvenser for forebyggelse, behandling eller 
pleje i andre dele af sundhedsvæsenet. Nye 
lægemidler, som har en veldokumenteret 
mereffekt skal ikke afvises alene på grund af 
økonomi. Såfremt et nyt lægemiddel skal være 
standardbehandling, skal der således være et 
rimeligt forhold mellem prisen på det nye 
lægemiddel og den merværdi, som lægemidlet 
vurderes at kunne tilbyde sammenlignet med 
eksisterende standardbehandling. 



Yderligere principper: 
alvorlighed og forsigtighed

Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang 
for både store og små patientgrupper og tages højde 
for patienters individuelle behov. Det skal være 
muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at 
behandle med lægemidler, som er afvist til 
standardbehandling. Det gælder eksempelvis i 
forhold til at kunne yde behandling af høj 
kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller 
i forhold til at kunne behandle for at undgå 
funktionsnedsættelse. 



Folketingets syv principper for prioritering af sygehuslægemidler

De syv principper står ikke alene. Der er yderligere to principper, som kan tages i 
brug. 

Alvorlighedsprincippet: Vi vil acceptere større omkostninger 
hvis det er meget alvorlig sygdom.

Forsigtighedsprincippet: Vi vil ikke acceptere væsentlige 
stigninger i samlede udgifter grundet én behandling. 



• Patientgruppen er børn og unge med en kronisk invaliderende sygdom, der er 
grundlæggende livsbegrænsende. 

• Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved behandling med burosumab er 
meget høje, selv når den moderat til store merværdi tages i betragtning. På trods 
heraf anbefaler Medicinrådet på nuværende tidspunkt behandlingen under hensyn 
til alvorlighedsprincippet. 

Burosumab (Crysvita) – alvorlighedsprincippet i spil
- til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos børn og unge (anbefalet)



Alvorlighedsprincippet
Alvorlighedsprincippet er pr. 18.11.20 
blevet brugt i 7 sager

• 2 gange i sager, der ikke er defineret 
som ”sjældne sygdomme” eller 
sjælden kræft 
2 gange til sjældne kræftformer (< 50 
ptt om året i DK)
3 gange til sjældne sygdomme (jf. SST 
definition)

2

2

3

Antal sager, hvor alvorlighedsprincippet er benyttet fordelt på 
kategori

Ikke sjældne sygdomme Sjældne kræftsygdomme
Sjældne sygdomme



Hvad kendetegner sjældne sygdomme?

• Der findes ikke én klar definition af ”sjældne sygdomme”

• EMA: definerer sjældne sygdomme som sygdomme der rammer færre end 5 
ud af 10.000, dvs. 2500 til 3000 i personer i DK

• SST definition: Sundhedsstyrelsen definerer det som mindre end 1-2 ud af 
10.000, dvs. højst 500-1000 patienter i DK

• Fagudvalg i Medicinrådet mener ofte at sjældent er  < 50 patienter i DK 
pr år



Hvor ofte ser vi ”sjældent” ?

Per 18. november 2020 havde MR 
vurderet 114 lægemidler:

• 16 var til sjældne sygdomme jf. SST definition
• 18 var til sjældne kræftsygdomme
(dvs. hvor FU estimerer <50 patienter om året)

• 80 var ikke‐sjældne sygdomme

• Og så er der de mange små undergrupper af patienter i mange ansøgninger for nye lægemidler –
så vi ser udfordringer med evidens til små patientgrupper ret ofte 

Antal lægemidler fordelt på kategori

Sjældne sygdomme

Sjældne kræftsygdomme

Ikke sjældne sygdomme



Hvor stor er omkostningen 
på ”sjældent” ?



Gennemsnitlige meromkostninger (Alle ansøgninger)

5.040.375 kr.

789.957 kr.

193.510 kr.

2.449.258 kr.

534.923 kr.
91.688 kr.
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5.000.000 kr.
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Sjældne sygdomme Sjældne kræftsygdomme Resten

AIP SAIP

Apotekernes indkøbspris: AIP, officiel pris
Sygehusapotekernes indkøbspris:SAIP, rabat pris efter forhandling



Gennemsnitlige meromkostninger (anbefalede lægemidler)

4.303.012 kr.

661.002 kr.

44.990 kr.

2.246.536 kr.

557.917 kr.
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Gennemsnitlige meromkostninger (Ikke anbefalede lægemidler)

5.792.414 kr.

872.857 kr.
475.446 kr.

2.743.279 kr.

517.039 kr. 337.976 kr.
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AIP SAIP



Udfordringer som særligt har betydning for 
Medicinrådets arbejde

• Patientgruppen er typisk meget lille, eventuelt heterogen 

• Det kan være vanskeligt at udføre kliniske studier med tilstrækkelig styrke 
og lang nok opfølgningstid

• Der kan være ret få danske kliniske eksperter 

• Lægemidlerne er ofte markant dyrere end lægemidler til mere almindelige 
sygdomme



Den generelle viden om sygdommene kan være 
begrænset

• Der kan være begrænset viden om sygdommens spontanforløb og karakteristika i 
den videnskabelige litteratur

• Der kan være meget begrænset erfaring med behandling i Danmark

• Det kan give udfordringer i Medicinrådets arbejde, når kliniske studier skal tolkes og 
anvendeligheden af sundhedsøkonomiske modeller skal vurderes

• Derfor spiller fagudvalgene og deres erfaringsbaserede vurderinger en meget vigtig 
rolle ved vurderingen af disse lægemidler



De kliniske studier har ofte begrænsninger
• Antallet af inkluderede patienter kan være meget begrænset  

• Opfølgningstiden i studierne er ofte begrænset, mens sygdommene ofte 
udvikler sig over mange år

• Effektmål - Der kan mangle validerede effektmål som fagudvalget har 
kendskab til. Ved surrogatmål kan der mangle evidens for korrelation til 
direkte effektmål (dødelighed og overlevelse)



Medicinrådets arbejde med sjældne sygdomme
• Afvejning mellem effekt og omkostninger

• Effekten er ofte usikker, især langtidseffekter og hårde endepunkter

• Når der er meget sparsom evidens, baseres de samlede vurderinger af effekt i høj 
grad på de vurderinger som fagudvalgenes kliniske eksperter foretager

• Prisen kan være meget høj 

• Ud fra en konkret vurdering kan alvorlighedsprincippet tages i anvendelse 



Luxturna til arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi:

Hvis analysen udføres med AIP bliver budgetkonsekvenserne:
Ca. 21 mio. DKK første år 
Ca. 42 mio. DKK andet og tredje år 
Ca. 10 mio. DKK fjerde år. 
Fra år fem og fremefter estimeres budgetkonsekvenserne at være 
ca. 5 mio. DKK hvert andet år

Eksempler på dyre lægemidler



Burosumab til X-bundet hypofosfatæmi (XLH) hos 
børn og unge:

Hvis analysen udføres på baggrund af AIP er:
Budgetkonsekvenser ca. 17,9 mio. DKK pr. år

Eksempler på dyre lægemidler



Patisiran til transthyretinmedieret amyloidose med 
polyneuropati stadie 1 og 2:

Hvis analysen udføres på baggrund af AIP er:
Budgetkonsekvenser ca. 21,7 mio. DKK i år 5

Eksempler på dyre lægemidler



Evaluering af metodeændring for vurdering af 
sjældne sygdomme

• Medicinrådet ændrede sin metode per 1. januar 2019.

• Med metodeændringen indførte Medicinrådet blandt andet muligheden for ikke at 
kategorisere lægemidlers merværdi, hvis evidensen er meget sparsom

• Som opfølgning på evalueringen af Medicinrådet i 2019, bad Danske Regioner Medicinrådet 
om en vurdering af metodeændringens betydning for vurdering af lægemidler til små 
patientgrupper

• Medicinrådet har derfor udarbejdet et notat til Danske Regioner, som er offentliggjort på 
Medicinrådets hjemmeside*

• Notatet giver indblik i Medicinrådets praksis vedrørende disse lægemidler
*Link til notat på hjemmesiden 



Vurderinger for sjældne sygdomme siden 
metodeændringen

Opgørelsen af sager behandlet efter metodeændringen viste at
• Alle lægemidler til sjældne ikke-kræftsygdomme havde en dokumenteret positiv 

merværdi 
• Syv kategoriseringer (kliniske spørgsmål) vedrørende seks lægemidler
• 1 x lille merværdi, 2 x moderat merværdi og 4 x merværdi af ukendt størrelse
• Fire er anbefalet, ét er delvist anbefalet og ét er ikke anbefalet. 

• Blandt kræftlægemidler til sjældne kræftsygdomme er evidensen oftere mere begrænset 
• Syv kategoriseringer (kliniske spørgsmål) vedrørende fem lægemidler
• Én lille merværdi, seks kliniske spørgsmål har fået konklusionen ”kan ikke 

kategoriseres”
• Ét ud af fem lægemidler til sjældne kræftsygdomme er blevet anbefalet



Opgørelsens fordelt på anbefalinger

*Link til notat på hjemmesiden 



QALY

Livskvalitet

Tid (år)1 2 3

0,5
A

Tidligere behandling

Ny behandling

QALYs gevinst = A + B
A = Forbedring i livskvalitet
B = Forbedring af overlevelse

B

Død 0

Perfekt helbred 1



Inkrementel omkostningseffektivitet

• Inkrementel omkostningseffektivitet (ICER)

•I Danmark anvender vi ikke tærskel værdier !

• NICE har arbejdet med QALY og ICER i mange år og opererer med en tærskelværdi på typisk 
mellem £20,000 and £30,000 per vundet QALY og £50,000 per vundet QALY for livsforlængende 
behandlinger



Implementering af QALY og Medicinrådets nye 
metodevejledning

• Lægemidler til sjældne sygdomme skal vurderes ud fra samme metodiske ramme som andre lægemidler

• Der findes ikke en metode som kan fjerne usikkerheder i datagrundlaget og derved gøre Medicinrådet 
mere, når der skal træffes beslutning om anbefaling

• Derfor spiller fagudvalgene også fortsat en stor rolle når Medicinrådet skal vurdere lægemidler 

• Medicinrådet kan fortsat bruge alvorlighedsprincippet og vil stadig foretage en konkret vurdering af, om 
usikkerhederne er acceptable, når effektstørrelser og omkostninger tages i betragtning



Betingede anbefalinger og alternative prismodeller

• Medicinrådet undersøger, hvordan betingede anbefalinger og alternative 
prismodeller kan bruges

• Vi samarbejder i øjeblikket med Amgros om at afdække mulighederne

• Lægemidler med sparsomt datagrundlag og/eller meget små patientgrupper 
kan være områder, hvor disse redskaber kan spille en rolle

• Det er endnu ikke afklaret hvordan det i praksis bør foregå, eller i hvilke 
situationer det bør anvendes.



Opsummering

• Der er ikke forskel på godkendelsen ved sjældne sygdomme og andre 
sygdomme – processen er den samme.

• Vi mangler sikker evidens på rigtig mange sager, ikke kun til de sjældne 
sygdomme

• Der er en etableret og beskrevet metode til behandling af sjældne og det ser 
ud til at virke. 

• Alvorlighedsprincippet: Vi vil acceptere større omkostninger hvis det er 
meget alvorlig sygdom.



Hvad bringer fremtiden?

Medicinrådet er i gang med overgangen til en ny metode, hvor sundhedsgevinster opgøres i 
kvalitetsjusterede leveår (QALY)

• QALY ændrer ikke i sig selv på betydningen af usikkerheder – modellerne vil afspejle 
usikkerheder i de kliniske studier

• Der findes ikke en metode, som kan reducere de grundlæggende usikkerheder i evidensen 

• Vi håber dog, at vi med modellerne bedre kan undersøge betydningen af usikkerheder for 
QALY-estimatet, og herved kvalificere Rådets diskussioner og beslutninger

• Der er ingen tærskelværdi i Danmark  


