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Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Indførelse af forsøgsord-

ning med risikodeling i medicintilskudssystemet) 

 

Dansk Erhverv modtog d. 29. maj 2018 benævnte høring om indførsel af en forsøgsordning med 

risikodeling i medicintilskudssystemet. 

 

Dansk Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af danske og udenlandske virksomheder på sund-

hedsområdet, herunder lægemiddelproducenter, og arbejder generelt for at sikre de bedst mulige 

rammebetingelser for virksomheder på sundhedsområdet uden at på kompromis med hverken 

patientsikkerhed eller kvalitet. Dansk Erhverv arbejder derfor også for et godt og økonomisk ef-

fektivt sundhedsvæsen, hvor patienterne har adgang til de mest innovative produkter og service-

løsninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Det er overordnet særdeles positivt, at forsøgsordningen introduceres. Risikodeling kan på mange 

måder være en væsentlig faktor i forbindelse med ibrugtagning af nye, innovative lægemidler. Det 

vil medføre, at flere borgere får adgang til nye lægemidler.  

 

Dansk Erhvervs finder det uhensigtsmæssigt at afvise tildeling af generelle klausulerede tilskud 

på baggrund af bekymring for, at lægemidlet bliver førstevalg. Det er derfor positivt, at der åbnes 

for mulighed for, at lægemidlerne kan nå ud til de relevante patientgrupper. 

 

Dansk Erhverv mener dog, at forsøgsordningen bør inkludere flere lægemidler end blot to. Ved at 

udvide forsøgsordningen til eksempelvis fire lægemidler, vil erfaringsgrundlaget således blive 

markant større. Det kan bekymre, at det foreslåede grundlag er for beskedent til at træffe en grun-

dig beslutning om, og indretning af, en eventuel permanent ordning.  

 

Specifikke bemærkninger 

Det fremgår af afsnit 2.3.6 i bemærkningerne til lovforslaget, at ansøgningsprocessen som ud-

gangspunkt er underlagt offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt, om end det må formo-

des at størstedelen af de oplysninger, virksomhederne fremsender vil være undtaget. Det skal i 

den sammenhæng understreges, at fortrolighed om lægemiddelvirksomhedernes konkurrence-

mæssige hemmeligheder mv. er en afgørende forudsætning for at virksomhederne ønsker at del-

tage.  

 

Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for opklarende spørgsmål. 
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