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Punkt 1 

Drøftelse af Medicinrådets muligheder for at bruge betingede anbefalinger 

Sekretariatet præsenterede det foreløbige arbejde fra den nedsatte arbejdsgruppe (med deltagere fra Amgros og 

Medicinrådets sekretariat). Arbejdsgruppen assisterer Danske Regioner i dette arbejde, idet det er Danske Regioner, 

der har taget initiativet til arbejdet, og som vil stå som afsender på den endelige model. Fem rådsmedlemmer har 

undervejs holdt møde med arbejdsgruppen.  

 

Rådet drøftede oplægget samt det videre forløb.  

 

Rådet oplistede en række opmærksomhedspunkter, som Rådet ønskede sendt til Danske Regioner. Formandskabet 

udarbejder derfor efter dette møde brev til Danske Regioner med Rådets bemærkninger inden for følgende emner: 

 

• Indhold: Formålet med modellen skal formuleres meget præcist, således at det er tydeligt, hvornår den kan finde 

anvendelse. 

• Indhold: Modellen skal bruges i sager, hvor Medicinrådet vurderer, at lægemidlet har en effekt, men er i tvivl om 

størrelsen på effekten. Meget lave rabatter skal ikke kunne give anledning til anbefaling, hvis der er tvivl om 

lægemidlet virker i det hele taget.  

• Implementering: Rådet kan ikke have ansvar for, at der sker dataindsamling. Danske Regioner bør derfor afklare, 

hvem der får ansvaret for dette, når Rådet har givet en betinget anbefaling. Rådet skal kunne agere ud fra, at data 

samles ind og overleveres til Rådet. 

Proces: Modellen bør sendes i review hos repræsentanter fra NICE/NHS (National Institute for Health and Care 

Excellence/National Health Service ), som har erfaring med og viden om Cancer Drugs Fund. 

• Proces: Modellen bør sendes i høring, så både virksomheder, klinikere og andre interessenter kan kommentere 

inden beslutningen træffes. 

 

Sekretariat har forud for mødet modtaget skriftlige kommentarer fra enkelte rådsmedlemmer. Disse tages også med i 

det fortsatte arbejde.  

 

 


