


• Øget pres på udgifter på grund af demografisk udvikling mv. 
 

• Øget pres på grund af nye behandlingsformer 
 

• Ulige behandling på tværs af geografi og sygdomme 
 

• Eksempler på, at industrien tager for høje priser 
 

SUNDHEDSVÆSENETS UDFORDRINGER 



• sundhedsvæsenets ressourcer anvendes rationelt, så alle 
patienter fortsat kan tilbydes den rigtige behandling, også 
den dyre behandling, hvis den virker 
 

• patienter har tillid til, at lægerne i sundhedsvæsenet 
kæmper for deres patienter 
 

• det er faglighed og patienters præferencer, der er styrende 
for, hvilken behandling patienten får 
 

VI SKAL SIKRE EN UDVIKLING, HVOR... 



• at patienter selv skal købe virksom medicin, hvis de har 
råd? 
 

• at patienter med sjældne sygdomme skal have dårligere 
adgang til medicin, fordi behandling af folkesygdomme giver 
mere sundhed for pengene? 
 

• at patienterne ikke altid kan have tillid til, at lægen foreslår 
den bedste behandling? 
 

• at truslen mod medicinalindustrien samtidig bliver en 
trussel mod patienter? 
 

 

VIL VI ACCEPTERE… 



• at administratorer og sundhedsøkonomer skal bestemme, 
hvilken medicin der skal bruges penge på?  
 

• at sætte sundhedsvæsenets grundlæggende principper over 
styr uden, at der foreligger en analyse af 
besparelser/gevinster? 
 

• at vi frem over skal styre efter gennemsnit, når man ved, at 
patienter er forskellige? 
 

VIL VI ACCEPTERE… 



1. Prisforhandling, konkurrencemyndigheder 
2. Patientinddragelse  
3. Rationel brug af medicin 
4. Omorganisering af medicinområdet 
5. Flerårige budgetter 
6. Redegørelse – udgifter og gevinster 
7. Individualiseret personlig medicin 

 

ANDRE MÅDER AT UNDGÅ STIGENDE 
MEDICINPRISER 



• Teknologivurderinger (ligeværdige teknologier) 
 

• Pege på effektiviseringsgevinster (liggesår, rehabilitering, 
patientsikkerhed, IT) 
  

• Identificere udbyderskabt efterspørgsel og indikationsskred 
 

• Fokus på medicinspild 
 

• Afgøre ibrugtagning (KRIS) og behandlingsvejledninger til 
brug for indkøb (RADS) slås sammen til et Behandlingsråd 
med tilknyttet videnscenter  
 

EFFEKTIV OG RATIONEL ANVENDELSE  
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