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EXECUTIVE SUMMARY 

Sundhedsdata som fundament for 

effektbaserede aftaler 

Effektbaserede aftaler er ikke noget nyt – så 

hvorfor bruges de ikke i større grad? 

Videnscenter for Life Science har afdækket 

holdninger, muligheder og barrierer for større 

udbredelse af effektbaserede aftaler blandt et 

bredt udsnit af de mange interessenter på 

området. 

Undersøgelsen er drevet af Videnscenterets 

interesse i at støtte aktørerne i at undgå 

hårdknuder, når nye lægemidler skal på 

markedet, og pris, værdi, usikkerheder mm. 

derfor skal aftales. Effektbaserede prisaftaler er 

et bud på sådanne aftalemodeller. Uanset 

interesser og holdninger er muligheden for at 

kunne følge op på den kliniske effekt af en 

konkret behandling central. Derfor har 

spørgsmålet om, hvilke sundhedsdata der er til 

rådighed, en særlig plads i undersøgelsen. 

Metoder 

Undersøgelsen bygger på en tre-trins-tilgang. 

Først har desk research ført til en kortlægning 

af modeller for effektbaserede prisaftaler. 

Dernæst har en række kvalitative interviews 

med interessenter afdækket deres perspektiver 

på sådanne modeller: Aftalepart (sælger), 

Aftalepart (køber), Klinikere, Registerejere & 

Forskningsmiljøer, Patientrepræsentanter, Etik 

& politik. Sluttelig er resultaterne af 

undersøgelsens to første trin blevet diskuteret 

med interessenterne på en workshop. Den 

indsamlede viden deles i denne rapport og 

opsummeres i dette Executive Summary. 

 

 

Muligheder: Positiv stemning for større brug 

af effektbaserede prisaftaler 

På tværs af interessentgrupper ses et 

potentiale i effektbaserede prisaftaler og et 

ønske om at få flere erfaringer med dem. Det 

største potentiale ses, hvor den eksisterende 

dokumentation er begrænset og til 

specialiserede områder, fx lægemidler til små 

og sjældne sygdomme og personlig medicin. 

Man er generelt enige om, at alle interessenter 

i en aftale ikke behøver at have egen adgang til 

data – en central pointe, som er med til at sikre 

etik- og konkurrencespørgsmål i forhold til 

effektbaserede prisaftaler. 

Interviewene gjorde det klart, at der er et 

markant ønske om at inddrage PRO- og 

livskvalitetsdata som tillæg til objektive 

effektdata, så de samlet danner fundament for 

evaluering og monitorering af effektbaserede 

aftaler. Indførelsen af QALY ses i denne 

sammenhæng som bidragende. 
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Barrierer: Forudsætninger for at 

effektbaserede prisaftaler kan implementeres 

i praksis 

Interessenterne fremhæver både praktiske og 

etiske barrierer. Det italesættes, at en 

effektbaseret prisaftale ikke må sætte læge 

eller patient under pres for at levere ‘de rigtige’ 

kliniske resultater. Dette vanskeliggøres 

yderligere, i og med at effekten af en 

behandling ofte ikke kan vurderes binært, men 

også kan bero på en subjektiv vurdering om fx 

øget livskvalitet. 

I den mere praktiske ende nævner 

interessenterne, at det vil kræve tid af alle 

involverede parter i en konkret prisaftale at 

definere relevante, målbare effektmål og at 

finde de sundhedsdata, som skal understøtte 

den givne aftale. Interessenterne udtrykker 

derfor bekymring for, at administrationsdelen af 

effektbaserede prisaftaler vil være så tung, at 

de ikke vil blive taget i anvendelse på trods af 

potentialet. 

Ligeledes er adgangen til sundhedsdata, der 

reelt kan understøtte disse prisaftaler, en 

udfordring: På trods af at danske 

sundhedsdata i et internationalt perspektiv er 

unikke, er det ikke en selvfølgelighed, at data 

er praktisk anvendelige til en konkret aftales 

effektmål. RKKP og de kliniske 

kvalitetsdatabaser nævnes af mange 

interessenter som en mulig kilde til data, men 

ingen datakilder ligger ‘lige til højrebenet’, og 

der vil i mange tilfælde være behov for 

supplerende data indsamlet til den specifikke 

aftale. Dette understøtter bekymringen for 

administrationsdelen af effektbaserede 

prisaftaler, og brug af PRO- og livskvalitetsdata 

kan potentielt yderligere gøre denne tungere. 

Vejen frem for effektbaserede prisaftaler i det 

danske sundhedsvæsen? 

Undersøgelsen viser tydeligt, at der er 

interesse for og vilje til at forsøge at indarbejde 

effektbaserede prisaftaler i det danske 

sundhedssystem med det fælles formål at stille 

nye behandlinger til rådighed for patienter på 

en samfundsomkostningsmæssigt forsvarlig 

måde. 

Med hensyn til de data, som er altafgørende for 

effektbaserede prisaftaler, er der også 

mulighed for fremdrift: Interessenterne er enige 

om, at man i Danmark har adgang til mange 

potentielle datakilder, og man er ligeledes 

enige om, at håndtering og analyse af data skal 

varetages af offentlige aktører, gerne en uvildig 

tredjepart.  

Der er ingen lette løsninger eller skabeloner for 

effektbaserede prisaftaler. Aftalerne skal være 

gennemtænkte, og man skal inddrage alle 

interessenter, når en konkret, effektbaseret 

prisaftale skal sættes op. Det er tidskrævende, 

og det skal processerne omkring aftalerne 

afspejle. Interessenterne anbefaler, at man ser 

nærmere på erfaringer fra udlandet, hvis 

effektbaserede prisaftaler skal udbredes i det 

danske sundhedsvæsen. 
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BAGGRUND 

Projektet udspringer af den observation, at ibrugtagning og fastsættelse af priser på nye lægemidler i 

mange tilfælde giver anledning til udfordringer, konflikt og forsinkelser.  

Diskussioner mellem sælger og køber går i hårdknude, når prisen vurderes at være for høj og værdien 

for sundhedsvæsen og patienter for usikker. Den traditionelle prissætning – fast prispr.pakning – 

kommer til kort, med det resultat at virksomhederne ikke får skabt et salg, og sundhedsvæsen og 

klinikere ikke kan give nye behandlinger til patienterne. En problematisk situation for alle parter.  

Fra mange sider er der et ønske om at finde nye aftalemodeller, der kan løsne op for den fastlåste 

situation. Effektbaserede prisaftaler – i nogle tilfælde også kaldet Mangaged Entry Agreements (MEA) 

– er bud på sådanne nye aftalemodeller. Effektbaserede aftaler er ikke noget nyt, de har været 

diskuteret i mange år, og flere lande har også erfaringer med dem. Men erfaringerne er begrænsede, 

og der kan ikke konkluderes entydigt på udbyttet.  

FOKUS 

Med dette projekt ønsker Videnscenter for Life Science at sætte fokus på de effektbaserede aftaler – 

og på de forudsætninger, der skal være til stede, for at de kan implementeres i praksis. Der ønskes 

viden om, hvordan danske interessenter ser på de effektbaserede aftaler – hvilke erfaringer og 

interesser har man? hvad er holdningen til aftalernes styrker og svagheder? og hvor ser man, at 

aftalerne kan give værdi? 

En væsentlig forudsætning for de effektbaserede aftaler er adgangen til sundhedsdata, der kan bruges 

til at monitorere og evaluerede den opnåede kliniske effekt af de lægemidler, som indgår i aftalen. Det 

ligger i projektets forforståelse, at omfanget og kvaliteten af de danske sundhedsdata udgør et 

potentielt unikt fundament for brug af effektbaserede aftaler i Danmark. Denne forforståelse ønskes 

udfordret, ligesom projektet også vil undersøge holdningen til den praktiske håndtering af 

sundhedsdata i forbindelse med effektbaserede aftaler. 

MANGE INTERESSENTER 

Øget brug af effektbaserede aftaler vil involvere mange aktører, og resultatet heraf vil have betydning 

for endnu flere. Derfor har det været naturligt at inddrage mange forskellige interessenter i arbejdet 

med dette projekt.   

Blandt interessenterne er de direkte aftaleparter – køber (offentlig indkøber) og sælger 

(virksomheder). I forlængelse heraf er Medicinrådet også en vigtig aktør, da det er Medicinrådet, der i 

mange tilfælde skal beslutte, om nye lægemidler skal ibrugtages – de afgør, om lægemidlernes kliniske 

effekt og værdi står mål med prisen.  

Herudover udgør patienterne en meget vigtig interessentgruppe, da de bliver direkte påvirket af 

tilgængeligheden af nye lægemidler. De bliver derfor også påvirket af de beslutninger og rammer, der 

henholdsvis fremmer eller begrænser brugen af effektbaserede aftaler.  

Klinikerne (og hospitalerne) har en interesse i at have nye behandlinger til rådighed, men samtidig har 

de også ansvar for at sikre, at budgetterne holdes.  
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Da det danske sundhedsvæsen er politisk styret, har politikere (særligt regionspolitikere) en naturlig 

interesse i at følge og styre både behandlingstilbud, behandlingskvalitet og medicinudgifter.  

Da sundhedsvæsenet – og i særlig grad behandlingstilbud og medicinpriser – også er noget, der står 

højt på den generelle samfundsdagsorden, og noget, der rejser mange etiske spørgsmål, er det 

bredere samfund også en interessent.  

Endelig indgår også registerejere og forskningsmiljøer, da de er del af det vidensfundament, der skal 

tilvejebringe og håndtere de sundhedsdata, der skal understøtte effektbaserede aftaler.  

Repræsentanter for de fremhævede interessenter er på forskellig vis inddraget i projektet. Inddragelse 

er sket via regelmæssige møder med en nedsat følgegruppe og via gennemførelse af interviews.  

De involverede interessenter ses nedenfor.   
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METODER 

Projektet er baseret på en kombination af desk research og interviews med stakeholders. 

 

 

 

 

Desk Research 

Som baggrund for projektet blev der gennemført desk research med det formål at kortlægge og 

beskrive modeller for effektbaserede prisaftaler og potentielle datakilder til måling af klinisk effekt. 

Interviews med stakeholders 

En væsentlig metode til indsamling af data til projektet har været gennemførelse af semi-strukturerede, 

kvalitative interviews. Der er gennemført i alt 17 interviews med repræsentanter for alle 

interessentgrupper. 13 interviews blev gennemført med 1 interessent alene – 4 var gruppeinterviews, 

hvor flere repræsentanter for samme interessent deltog sammen. Interviewformen var henholdsvis 

fysisk (face-to-face) og virtuel via Teams og Skype. De enkelte interviews tog ca. 45-60 minutter.  

De enkelte interviews blev struktureret omkring to på forhånd fastsatte overordnede temaer, 

henholdsvis  ‘effektbaserede aftaler’ og ‘datakilder’. I forbindelse med hvert overordnet tema blev der 

spurgt ind til en række undertemaer. En figur med over- og undertemaer blev anvendt under hvert 

interview (se nedenfor).  
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Interview-resumeer er godkendt af de interviewede og danner fundament for den gennemførte 

analyse.  

I den efterfølgende afrapportering af resultater fra interviewene er udsagn fra interviewpersonerne 

henført til ‘clusters’ bestående af Aftalepart (sælger), Aftalepart (køber), Klinikere, Registerejere & 

Forskningsmiljøer, Patientrepræsentanter, Etik & politik.  

Workshop med stakeholders 

Den 23. oktober 2020 blev projektets foreløbige resultater præsenteret for en bred kreds af 

interessenter, hvoraf en stor del også har bidraget til de gennemførte interviews. De foreløbige 

resultater gav anledning til en grundig diskussion blandt de fremmødte interessenter.  

Supplerende viden og yderligere information om interessenternes holdninger til effektbaserede aftaler 

og datagrundlaget, som skal understøtte disse, er indarbejdet i den efterfølgende præsentation af 

projektets resultater.  

CENTRALE RESULTATER – I HOVEDTRÆK 

På de næste sider findes oversigter over projektets mest centrale resultater og pointer fra de 

gennemførte interviews. Der er særskilte oversigter over resultater og pointer relateret til henholdsvis 

de effektbaserede aftaler, og de data, der skal understøtte aftalerne. 

På workshoppen med stakeholders den 23. oktober 2020 blev det bekræftet, at de fremhævede 

resultater og pointer giver et dækkende billede af interessentkredsens holdninger og synspunkter i 

forhold til både effektbaserede aftaler og understøttende data.  

I forhold til det videre arbejde med at udvikle området er det essentielt at kigge mere ind i erfaringerne 

fra udlandet, ligesom det også skal afklares mere konkret, om tilgængelige data reelt kan understøtte 
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disse nye typer af prisaftaler. Danske sundhedsdata er i internationalt perspektiv unikke, men dette til 

trods, er det ikke en selvfølgelighed, at data er praktisk anvendelige til netop dette formål.  

Et supplerende resultat er endvidere, at det af mange fremhæves, at det tager tid at indgå 

effektbaserede aftaler. Hvis tidsaspektet undervurderes, vil det være svært at udvikle området. Særligt 

i starten er det vigtigt, at der afsættes den fornødne tid til at forberede grundlaget for aftalerne 

grundigt.    

Desk research. Nye pris- og aftalemodeller 

Spørgsmålet om, hvilke nye lægemidler skal tilbydes de danske patienter, er ofte underlagt usikkerhed 

om effekt og budgetkonsekvenser ved at tage lægemidlet i brug. Pris- og aftalemodeller for indkøb af 

lægemidler kan være en måde at håndtere denne usikkerhed på. En overordnet definition af pris- og 

aftalemodeller, som ofte anvendes, er følgende: 

A Managed Entry Agreement (MEA) is an arrangement between a manufacturer and 

payer/provider that enables the reimbursement of a medicine subject to specific conditions1 

Amgros, som har ansvaret for indkøb af blandt andet sygehuslægemidler for regionerne, har gennem 

en lang årrække benyttet sig af prisaftaler, når de indkøber lægemidler –  oftest i form af almindelige 

rabataftaler. Der er derfor ikke noget nyt i, at Amgros og virksomheder forhandler en løsning ved 

indkøb af lægemidler. Nye typer teknologier inden for lægemidler udfordrer dog traditionelle prisaftaler, 

og der kan derfor være behov for at tage alternative pris- og aftalemodeller i brug.  

Der skelnes overordnet mellem økonomiske og effektbaserede aftalemodeller. Økonomiske 

aftalemodeller er baseret på observerede økonomiske konsekvenser, herunder i relation til antal af 

patienter, pris, samlede udgifter eller udgifter pr. patient. Effektbaserede aftalemodeller er baseret på 

observation af en defineret kliniske effekt hos den enkelte patient eller gruppe af patienter eller aftaler 

baseret på indhentning af ny evidens om effekt. One-size-does-not-fit-all og indretningen af den 

konkrete aftalemodel vil derfor afhænge af, hvilken type usikkerhed der skal håndteres. En mere 

detaljeret redegørelse for forskellige pris- og aftalemodeller kan findes i bilag 1.  

Centrale resultater og pointer fra interviews – effektbaserede aftaler 

• Generelt ønske om at få flere erfaringer med effektbaserede prisaftaler. Der ses et muligt 

potentiale, men også udfordringer 

• Interessenter har forskelligt kendskab til og interesse i effektbaserede prisaftaler. Lavt 

kendskab og lav interesse er ikke (nødvendigvis) negativt – i nogle tilfælde blot et udtryk for, at 

andet har fyldt mere  

• Formålene/potentialet i forhold til effektbaserede prisaftaler 

o Adressere usikkerhed  

o Give patienter adgang til lægemiddelbehandling – sikre bedre patientbehandling 

o (Skabe øget transparens om priser, prisfastsættelse og klinisk effekt?)  

 
1 Klemp M, Frønsdal KB, Facey K; HTAi Policy Forum. What principles should govern the use of managed entry 

agreements? Int J Technol Assess Health Care. 2011 Jan;27(1):77-83. doi: 10.1017/S0266462310001297. 

Epub 2011 Jan 25 
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• Aftalerne bliver omtalt på to måder med fokus på henholdsvis “værdibaseret sundhed’ og 

“evidensgenerering’ 

• Der kan være en risiko for, at læge og patient kommer under pres for at levere de “rigtige’ 

kliniske resultater 

• Vigtigt, at patienter inddrages aktivt – og med fuld transparens om indgået aftale – når 

lægemiddel tages i brug. Ikke erstatning for RCT/protokoller  

• Hvem skal definere relevante effektmål – og hvordan gøres det?       

• Effektbaserede prisaftaler er potentielt relevante inden for mange områder – men særligt, 

hvor den eksisterende dokumentation er begrænset og til specialiserede områder, fx 

lægemidler til små og sjældne sygdomme og personlig medicin. 

Centrale resultater og pointer fra interviews – data og datakilder 

• En bred vifte af datakilder er relevante i forhold til monitorering af effektbaserede prisaftaler. 

Data indsamlet i anden kontekst og til andet formål kan ikke nødvendigvis “genbruges’ – 

aftaler og data hænger sammen  

• Husk PRO-data og livskvalitetsdata 

• Det risikerer let at blive administrativt tungt – start simpelt  

• Alle interessenter i en aftale behøver ikke have selvstændig adgang til data (og behøver ikke 

selv forestå analyser).  

Centrale resultater - lidt flere detaljer 

På de følgende sider zoomes der ind på de enkelte centrale resultater og pointer fra interviewene. 

Viste citater er taget fra de godkendte interview-resumeer.  

Gerne flere erfaringer 

Som det fremgår af citaterne på næste side – og understøttet af diskussionerne på workshoppen – er 

der bred opbakning til at arbejde med udvikling af effektbaserede aftaler. Interessen er tydelig, 

interessenterne kan generelt se en værdi i at udvikle området og få flere praktiske erfaringer. 

Opbakningen er dog ikke fuldstændig, da man fra politisk hold også tilkendegiver en skepsis 

begrundet i frygten for bureaukrati.  

Det er tydeligt, at området endnu er præget af en vis umodenhed, og aktørerne er derfor også lidt 

tilbageholdende med at præcisere, hvordan interessen konkret skal omsættes til handling. Flere 

pointerer, at det er vigtigt at starte med enkle og simple aftaler, hvorefter der kan bygges ovenpå 

efterfølgende.  

… og gerne fra udlandet 

Et centralt input fra workshoppen er, at der med fordel kan kigges mere til udlandet, hvor man har 

erfaringer med effektbaserede aftaler blandt andet i både Sverige og England.    
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Kendskab og interesse 

Figuren på næste side forsøger at illustrere interessenternes relative kendskab til og interesse i 

effektbaserede aftaler.  

Interessant – men ikke topprioritet 

Det er tydeligt, at interessenterne har forskelligt kendskab til og interesse i effektbaserede aftaler. En 

placering med lavt kendskab og lav interesse er i udgangspunktet ikke negativt. Både interviews og 

workshop bekræfter opfattelsen af, at alle interessenter har interesse i – og for de flestes 

vedkommende også et vist kendskab til – effektbaserede aftaler. Men det er ikke hos alle, at 

effektbaserede aftaler fylder i bevidstheden. Andre dagsordener og andre problematikker fylder mere.  

Fylder mest hos sælger og køber 

De effektbaserede aftaler fylder absolut mest hos de direkte aftaleparter – sælger og køber. Dette 

bekræftes i både interviews og på workshoppen. Det er sælger og køber, der primært driver denne 

dagsorden.   

Interessen defineres også af politikere 

Da spørgsmålet om brug af effektbaserede prisaftaler i høj grad også er politisk, bemærkes det, at 

interessen for at engagere sig aktivt i området i nogle tilfælde også er defineret af politikerne. Det er fx 

politikerne, der beslutter, i hvilket omfang Sundhedsdatastyrelsen aktivt skal udvikle de nationale 

sundhedsdataregistre, så de også kan understøtte effektbaserede aftaler.  
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Formål 

Når der under interviews er blevet spurgt ind til ‘formål, relevans og behov’, har interessenterne givet 

to typer af svar, der i mange tilfælde også har dækket over det potentiale, som interessenterne ser i de 

effektbaserede aftaler.  

Adressere usikkerhed 

Der lægges på den ene side vægt på, at de effektbaserede aftaler kan være med til at adressere 

usikkerhed. Usikkerheden kan have mange former – usikkerhed om ‘real world’-effekten af nye 

lægemidler, manglende kendskab til langtidseffekter, begrænset viden om bivirkninger, usikkerhed om 

hvor stort forbruget bliver og deraf følgende usikkerhed om budgeteffekter.    

Skabe adgang til behandling  

På den anden side fremhæves det også, at effektbaserede aftaler giver mulighed for at give patienter 

adgang til nye lægemidler, der ellers ikke vil være tilgængelige (hvis uenighed om pris - jf. traditionel 

prissætning – forhindrer ibrugtagning).   

Når interessenterne svarer, er der ikke tale om ‘enten/eller’. Samme interessent kan godt give udtryk 

for begge formål og potentialer.  

På næste side er vist nogle af de mange citater, der illustrerer, hvordan effektbaserede aftaler ses som 

en måde at skabe adgang til nye lægemidler.  

Det pointeres af en aftalepart (køber), at effektbaserede aftaler ikke udelukkende må ses som en ny 

‘let’ vej til markedet for virksomheden. Det er adgangen for patienterne til ny behandling, der skal være 

i centrum. 
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Omtales på to forskellige måder – med to forskellige mål 

Et markant fund i de gennemførte interviews er måden, hvorpå effektbaserede aftaler omtales. Det 

sker nemlig på to forskellige måder med to forskellige mål. Igen er der ikke tale om ‘enten/eller’ – 

samme interessent kan godt omtale aftalerne på begge måder og italesætte begge formål.  

Værdibaseret sundhed 

Effektbaserede aftaler bliver dels italesat som et udtryk for – eller eksempel på – værdibaseret 

sundhed, hvor det essentielle er, at køber kun betaler for de behandlinger, der har en dokumenteret 

påvist, klinisk effekt hos patienterne. Som køber risikerer man altså ikke at betale for behandlinger og 

lægemidler, der ikke skaber konkret sundhed hos den enkelte patient. Den økonomiske risiko for at 

spilde samfundets penge på ibrugtagning af uvirksomme lægemidler fjernes. 

Protokolleret ibrugtagning 

Aftalerne omtales også som en vej til at skabe mere evidens for nye lægemidler, da fokus lægges på 

det forhold, at der med aftalerne struktureres en målrettet indsamling af kliniske effektdata. Flere 

kalder dette protokolleret ibrugtagning – noget som allerede praktiseres i dag. Det pointeres dog i den 

forbindelse, at dette ikke nødvendigvis gør en markant forskel, hvis der er tale om 

behandlingsområder, hvor der er meget små patientgrupper. I så fald indsamles kun begrænset 

evidens om de aktuelle produkter. 

På næste side ses de to perspektiver sat op over for hinanden.  
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Risiko for at læge og patient kommer under pres 

Fra mange sider bliver det fremhævet, at der kan være risiko for, at læge og patient kommer under et 

ekstra pres for at levere de rigtige resultater, hvis der er en effektbaseret prisaftale.   

Subjektive effektmål udgør en særlig udfordring 

Figuren nedenfor viser de mange citater om, hvordan dette pres kan tænkes at komme til udtryk. Det 

er i særlig grad, hvis effektmål er subjektive – hvor måling af effekt indeholder et subjektivt skøn – at 

problemerne kan opstå. Helt objektive effektmål som ‘død’ eller ‘levende’ vil i teorien være at 

foretrække – men i praksis vil disse i langt de fleste tilfælde ikke være anvendelige.    

En udfordring, der skal adresseres aktivt  

Der er blandt interessenterne enighed om, at der er tale om en meget vigtig udfordring, der skal tages 

aktivt hånd om. Hvordan er dog sværere. Klinikere peger på, at en løsning kan ligge i, at der skabes 

mulighed for at fortsætte behandling af den enkelte patient, selvom det fulde effektmål ikke indfries – 

eller at effektmål ikke relateres til den enkelte patient, men i stedet til en større gruppe af patienter.   

 

 

Patientinddragelse og transparens om aftale 

Det er enighed om, at det er vigtigt at inddrage patienterne, når der træffes beslutning om valg af 

behandling. Den tætte relation mellem behandlende læge og patient er essentiel.  
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Transparens om aftale ikke altid til patienternes fordel 

Hvorvidt patienterne også skal oplyses om en eventuel indgået effektbaseret prisaftale, er der ikke 

fuldstændig enighed om blandt interessenterne. Argumentet for ikke at fortælle patienterne om den 

indgåede effektbaserede aftale skal ses i forlængelse af problemerne med det pres på patienterne, 

som viden herom kan afstedkomme.   

Alle lægemidler er godkendt af myndighederne 

Det bemærkes af flere, at det er vigtigt at holde sig for øje, at der er tale om ibrugtagning af 

lægemidler, der i alle tilfælde er godkendt af lægemiddelmyndighederne, hvorfor det er dokumenteret, 

at lægemidlets generelle effekt står mål med observerede bivirkninger. Synspunktet er, at patienterne 

ikke udsættes for ekstra risiko i de tilfælde, hvor ibrugtagning af et lægemiddel bygger på en 

effektbaseret aftale. 

Synspunkterne for og imod transparens om aftalerne i forhold til patienterne fremgår af citaterne 

nedenfor.  

      

 

Relevante effektmål – hvem og hvordan? 

En helt central udfordring er knyttet til definering af relevante effektmål. Hvem skal beslutte, hvilken 

klinisk effekt, der skal knyttes til betalingen? Og hvordan skal man udforme et effektmål, så det er let 

at administrere aftalen – og så det giver klinisk og sundhedsmæssig relevans for alle parter, der er 

involveret, ikke mindst patienterne?  
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Objektive vs. subjektive effektmål 

Både interviews og workshop tydeliggjorde dilemmaet. På den ene side efterlyses der meget objektive 

og gerne simple effektmål (ideelt set død/ikke-død). Det skaber administrativ sikkerhed om aftalerne. 

Og på den anden side fremhæves det, at det er væsentligt, at effektmålene også er relevante for 

patienterne og klinikerne – de skal opleves som relevante, og derfor bør man også inddrage mere 

‘bløde’ og subjektive effektmål relateret til fx funktionsevne.  

Effektmål skal være klart definerede og aftalte – på forhånd 

Det er essentielt, at parterne giver sig god tid til at drøfte effektmål. De skal på forhånd være enige om 

de effektmål, der er fundamentet for aftalen. Effektmål skal være klart defineret.  

På den næste side ses nogle af de citater, der synliggør dilemmaet og prioriteterne hos de enkelte 

interessenter.  

 

Hvor kan effektbaserede prisaftaler anvendes? 

På oversigten på næste side kan man se, at der i interviewene peges på mange forskellige områder 

og situationer, hvor effektbaserede aftaler kan anvendes. Den venstre kolonne lister områder og 

situationer, der specifikt nævnes under interviewene.   

Alle interessenter nævner næsten samstemmende, at aftalerne kan anvendes, hvor den eksisterende 

dokumentation er begrænset og til specialiserede områder, fx lægemidler til små og sjældne 

sygdomme og personlig medicin. 

Dette understøttes af diskussionen på workshoppen.   
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Typer af datakilder 

På oversigten på næste side kan man se, at der i interviewene peges på mange forskellige datakilder 

og registerejere, når der spørges ind til de data og datakilder, der skal understøtte effektbaserede 

aftaler.   

En central konklusion er, at billedet ikke er entydigt, hvilket også bekræftes af diskussionerne på 

workshoppen. RKKP og de kliniske kvalitetsdatabaser nævnes dog af mange interessenter som en 

mulig kilde til data. Hertil bemærkes, at selvom RKKP har et betydeligt potentiale til at levere de 

ønskede data, så vil det kun i nogen udstrækning være muligt i dag – der vil i mange tilfælde være 

behov for supplerende data, der understøtter de specifikke aftaler. Data indsamlet til andet formål kan 

ikke nødvendigvis anvendes til også at understøtte effektbaserede prisaftaler.    

I forlængelse heraf uddybes holdningerne til datakilder. Her bekræftes det, at ‘ingen datakilder ligger 

lige til højrebenet’. Men det fremhæves også, at Danmark har gode data, hvorfor vi har de 

grundlæggende forudsætninger for at få dette til at fungere i praksis.   
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Holdninger til datakilder 

 

 

Husk PRO-data og livskvalitetsdata 

Interviewene tydeliggjorde klart, at der er et markant ønske om at inddrage PRO-data og 

livskvalitetsdata som fundament for evaluering og monitorering af effektbaserede aftaler. Citaterne på 

næste side illustrerer dette.  
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Der skal arbejdes med praktiske udfordringer 

Der er samtidig en bred anerkendelse af, at PRO-data og livskvalitetsdata udgør en særlig udfordring 

af håndtere rent administrativt grundet deres subjektive natur. Når der skal arbejdes videre med at 

inddrage PRO-data og livskvalitetsdata bør udvikling af disse være et særskilt indsatsområde. Det 

fremføres på workshoppen, at håndtering af PRO-data og livskvalitetsdata bliver nemmere, hvis 

betalingen relateres til effekter på populationsniveau og ikke på individniveau.   

Understøtter ‘hårde’ effektmål 

Fra patientside pointeres det, at PRO-data - uanset deres subjektive natur – er lige så vigtige som 

andre typer af data. Effektmål baseret på PRO-data er også ‘hårde’ mål og ikke mindre væsentlige end 

andre effektmål.  

QALY bidrager til fokus på området 

På workshoppen blev det endvidere fremført, at der med indførsel af QALY også naturligt vil komme 

øget fokus på PRO-data og livskvalitetsdata 

 

 

 

Start simpelt 

Af interviewene fremgår klart, at der er en opmærksomhed på, at effektbaserede aftaler let bliver 

administrativt tunge. Sådanne aftaler kræver mange ressourcer at håndtere hos alle involverede 

aktører. Derfor er der også en generel opfordring til at starte i det små – starte enkelt og simpelt.   
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Nedenfor ses et uddrag af citater, der illustrerer både bekymringen for bureaukrati og stort 

ressourceforbrug og anbefalingen om at starte simpelt.  

Brug af PRO-data og livskvalitetsdata rummer en udfordring  

Workshoppen tydeliggjorde, at ønsket om indledningsvist at starte ud med simple effektbaserede 

aftaler kan komme i konflikt med ønsket om også at inddrage PRO-data og livskvalitetsdata. Der 

findes her et potentielt indbyrdes modsætningsforhold, da PRO-data og livskvalitetsdata kan være 

udfordrende at håndtere administrativt, grundet deres subjektive natur.    

Klarhed om de juridiske rammer er vigtig 

Supplerende er det relevant at afklare de præcise lovgivningsmæssige rammer (og eventuelle 

begrænsninger) for brug af data til at understøtte effektbaserede aftaler. 

 

 

Den praktiske adgang til data 

Konflikten … 

Med afsæt i de gennemførte interviews er der hos nogle – især patientrepræsentanter, politikere og 

etikere – et eksplicit ønske om, at private virksomheder ikke skal have adgang til kliniske effektdata. 

Håndtering og analyse af data skal varetages af offentlige aktører, gerne en uvildig tredjepart. 

Heroverfor står virksomhederne, der tilkendegiver, at de ikke behøver at have direkte adgang til data.  
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… der udeblev 

Det, der potentielt kunne være genstand for konflikt, rummer fuld enighed. Virksomhederne peger 

også på håndtering af data via tredjepart som en mulighed. Bare det fungerer, så er det fint.  

Citaterne nedenfor illustrerer aktørernes positioner.  

Skab transparens om håndteringen af data 

På workshoppen fremhæves det endvidere, at det er rettidig omhu at afklare og beskrive de 

datamodeller – og det praktiske setup herfor – der skal håndtere data. Det er vigtigt, at det tydeligt 

skinner igennem, at der er tale om offentlige data, data fra offentlige kilder. Jo mere og jo bedre 

datahåndteringen og datakilderne er beskrevet, jo større transparens kan man indbygge. Og 

transparens er fundamentet for accept, blandt interessenterne og i befolkningen generelt.  

 

DE NÆSTE SKRIDT 

Det her er ikke nemt, der er ingen lette løsninger. Aftalerne skal være gennemtænkte, og man skal 

have interessenterne med. Det er tidskrævende, og det skal processerne omkring aftalerne også 

afspejle.  

Vi skal tage ved lære af andre landes erfaringer.  
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BILAG 1. DESK RESEARCH. NYE PRIS- OG AFTALEMODELLER 

BESLUTNING OM ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER I DANMARK 

Hvorvidt patienter skal gives adgang til behandling, er grundlæggende et politisk spørgsmål. Dette 

sundhedspolitiske spørgsmål er dog ofte underlagt usikkerhed, hvilket ikke mindst gælder for nye og 

innovative behandlinger, hvor der kan være usikkerhed om såvel effekt som budgetkonsekvenser.  

Beslutninger om at give adgang til behandling er derfor ofte lagt ud til prioriteringsinstitutioner, der på 

forskellige måder balancerer værdi og omkostninger baseret på den bedst tilgængelige evidens med 

henblik på at sikre en balance mellem at sikre rettidig adgang for patienter til effektiv behandling og at 

sikre sundhed for pengene.  

I Danmark vurderer Medicinrådet nye lægemidler og kommer med anbefalinger om 

standardbehandling i sygehusvæsenet. Det sker blandt andet på baggrund af prisforhandlinger med 

lægemiddelvirksomheder, som foretages af regionernes fælles indkøbscentral, Amgros, der har 

ansvaret for indkøb af blandt andet sygehuslægemidler til de offentlige sygehuse. Amgros forhandler 

således prisaftaler med virksomheder for nye lægemidler og afholder udbud for konkurrence og 

ligeværdige lægemidler inden for terapiområder.  

En måde at håndtere usikkerheden i beslutningen om at anbefale nye lægemidler til 

standardbehandling er ved at anvende pris- og aftalemodeller. Disse kan på forskellig vis håndtere 

denne usikkerhed. Definitionen af pris- og aftalemodeller, den overordnede kategorisering og 

eksempler på forskellige typer pris- og aftalemodeller beskrives nedenfor.  

DEFINITION AF PRIS- OG AFTALEMODELLER –  

MANAGED ENTRY AGREEMENTS (MEAs) 

Innovative prisaftaler opstod i USA i 1990’erne i form af No Cure – No Pay-modeller. Siden er 

innovative aftalemodeller for lægemidler blevet mere udbredt, herunder også i Europa, med 

anvendelse af forskellige mekanismer og forskellige betegnelser. Kært barn har således mange navne 

og kaldes blandt andet innovative eller alternative aftalemodeller, risikodelingsaftaler, Managed entry 

Agreements mv. En overordnet definition for alle disse pris- og aftalemodeller, som ofte anvendes, er 

følgende: 

A Managed Entry Agreement (MEA) is an arrangement between a manufacturer and 

payer/provider that enables the reimbursement of a medicine subject to specific conditions2 

MEA er dermed en overordnet definition, som dækker over et kontinuum af aftalemodeller fra simple 

finansielle eller økonomisk baserede aftalemodeller til effektbaserede aftaler. Disse beskrives 

uddybende nedenfor.  

OFFENTLIGE INDKØB OG UDBUD 

 
2 Klemp M, Frønsdal KB, Facey K; HTAi Policy Forum. What principles should govern the use of managed entry 

agreements? Int J Technol Assess Health Care. 2011 Jan;27(1):77-83. doi: 10.1017/S0266462310001297. 

Epub 2011 Jan 25 
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Når den offentlige sektor indkøber varer og tjenester er det reguleret af et europæisk regelsæt, der 

eksempelvis fastlægger, at indkøb over en vis størrelse skal i udbud. Dermed er der visse lovmæssige 

rammer for, hvornår køber kan indgå en ‘aftale’ med sælger.  

I relation til lægemidler gælder undtagelsesbestemmelsen i Udbudslovens § 80, stk. 3, hvor man kan 

anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, når de pågældende varer eller 

tjenesteydelser kun kan leveres af en bestemt økonomisk aktør på grund af beskyttelse af eksklusive 

rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. 

Men andre ord gælder muligheden for forhandling med henblik på at indgå en prisaftale blandt andet 

for nye innovative lægemidler, hvor der ikke er konkurrence.  

Amgros, som er de fem regioners fælles indkøbsorganisation på lægemiddelområdet, står for indkøb 

af lægemidler til de offentlige sygehuse. I den forbindelse indgås prisaftaler med 

leverandørvirksomhederne, og Amgros afholder udbud for grupper af ligestillede lægemidler inden for 

terapiområder.  

Både prisforhandlinger og udbud sker blandt andet på baggrund af henholdsvis Medicinrådets 

evaluering af nye lægemidler og fællesregionale behandlingsvejledninger. 

BEHOV FOR ALTERNATIVE PRIS- OG AFTALEMODELLER 

Amgros har gennem en lang årrække benyttet sig af prisaftaler, når de indkøber lægemidler - oftest i 

form af almindelige rabataftaler, hvor der aftales en given rabat i forhold til lægemidlets listepris. Der er 

derfor ikke noget nyt i, at Amgros og virksomheder forhandler en løsning i forbindelse med indkøb af 

lægemidler.  

Der udvikles dog nye typer teknologier inden for lægemidler, som udfordrer denne traditionelle tilgang 

til prisaftaler, og der kan derfor være behov for at afprøve andre og alternative former for pris- og 

aftalemodeller. Udviklingen inden for lægemidler er blandt andet drevet af:  

• Engangsbehandlinger med kurativt sigte, som fx gen- og celleterapi, hvor behandlingen typisk 

gives én gang, og hvor effekten ses over en lang periode og ofte med konsekvenser ud over 

sundhedsvæsenet 

• Usikkerhed om størrelse og varighed af klinisk effekt. Flere lægemidler godkendes på baggrund 

af fase 2-studier, men med et sparsomt evidensgrundlag. Der godkendes desuden flere 

lægemidler til sjældne sygdomme og små patientgrupper, hvor evidensgrundlaget på grund af 

karakteristika ved patientgrupper er sparsomt 

• Usikkerhed om budgetkonsekvenser 

• Indikationsudvidelser og kombinationsbehandlinger. Med øget sygdomsindsigt og evnen til at 

målrette behandling til særlige markører opnår flere lægemidler godkendelse til flere indikationer 

og til kombinationsbehandlinger. Effekten kan dog variere på tværs af indikationer og forskellige 

kombinationer. 

Fordelene ved nye og alternative typer af pris- og aftalemodeller er, at de på forskellig vis kan 

håndtere usikkerhed ved disse lægemidler:  
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• Håndtere usikkerhed om kliniske effekter ved lægemidlets introduktion på markedet 

og/eller 

• Håndtere usikkerhed om økonomiske konsekvenser ved ibrugtagning af lægemidlet 

• Sikre patienter adgang til nye behandlinger 

• Bidrage til at opsamling af evidens, Real World Evidence (RWE). 
 

KONTINUUM AF PRIS- OG AFTALEMODELLER 

Der skelnes overordnet mellem finansielle eller økonomisk baserede aftalemodeller og effektbaserede 

aftalemodeller.  

Økonomiske aftalemodeller er baseret på observerede, økonomiske konsekvenser, herunder i 

relation til antal patienter, pris, samlede udgifter/budgetkonsekvenser eller udgifter pr. patient.  

Effektbaserede aftalemodeller er baseret på en defineret kliniske effekt hos den enkelte patient eller 

gruppe af patienter eller på indhentning af ny evidens om effekt.  

One-size-does-not-fit-all 

Disse overordnede typer af aftalemodeller afbildes ofte på et kontinuum fra mere simple økonomiske 

modeller til mere komplicerede effektbaserede aftaler. Imellem de økonomiske og effektbaserede 

aftalemodeller i hver sin ende af kontinuet er en række varianter af forskellige aftalemodeller, hvor 

elementer fra økonomiske og effektbaserede aftalemodeller kan kombineres på forskellige måder. 

Indretningen og anvendeligheden af en given aftalemodel vil således afhænge af karakteristika ved det 

enkelte lægemiddel, herunder de usikkerheder, der er koblet til ibrugtagning, og som aftalemodellen 

skal bidrage til at håndtere.  
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Figur 1. Aftalemodeller for lægemidler 

 

 

KARAKTERISTIKA VED ØKONOMISKE OG EFFEKTBASEREDE AFTALEMODELLER 

Økonomiske aftalemodeller  Effektbaserede aftalemodeller 

• Ofte mere simple 

• Mindre administrativt tunge 

• Lettere at monitorere, da der typisk 

forudsættes færre data til monitorering, 

aggregerede salgsdata kan være 

tilstrækkeligt.  

 

• Typisk mere komplekse 

• Typisk mere administrativt tunge 

• Oftere mere komplekse at monitorere  

• Forudsætter valide kliniske data, og 

potentielt også flere data til monitorering, 

herunder fx fra kliniske kvalitetsdatabaser 

• Objektive kliniske effektkriterier skal 

defineres på forhånd. 

 

 

EFFEKTBASEREDE AFTALEMODELLER - EKSEMPLER 

Nedenfor skitseres eksempler på effektbaserede og finansielle aftalemodeller med henblik på at give 

et overblik over forskellige typer af aftalemodeller, som på forskellige måder kan kombineres med 

henblik på at håndtere særlige usikkerheder ved forskellige lægemidler.  

Oversigten er ikke udtømmende, og der vil særligt være fokus på de effektbaserede aftalemodeller, da 

de er mindre kendte i en dansk sammenhæng. De økonomiske og effektbaserede modeller kan 

kombineres på forskellig vis, ligesom monitoreringen kan ske med udgangspunkt i den enkelte patient 

eller i en population.  
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Payment by result 

Payment by result er aftalemodeller, hvor prisen justeres afhængig af opnåelsen af et forud defineret 

effektmål hos hver enkelt patient eller en defineret population. Effektmålet kan være en forbedring af 

kortvarige kliniske data målt i surrogatendepunkter eller biomarkører, langsigtede kliniske data målt i 

primære endepunkter eller overholdelse af behandlingen. 

Betalere kan tilbageholde betalingen helt eller delvist for hver patient, indtil resultatet er opnået, eller 

alternativt modtage fuld eller delvis refusion for patienter, der ikke opnår effekt3. Modellen giver 

dermed økonomisk incitament til udvikling af behandlinger med stor effekt. 

Aftalemodellen kan anvendes, når betaler er usikker på den kliniske effekt.  

Figur 2. Payment by result 

 

 

Conditional treatment continuation 

I denne aftalemodel er fortsættelse af behandling for den enkelte patient betinget af, at den forventede 

effekt, typisk kortvarige behandlingsmål (surrogatendepunkter eller biomarkører), kan observeres. 

Behandling fortsætter kun, hvis der observeres den forventede effekt.  

Når den forventede effekt kan observeres, fortsætter betaleren (sygehusvæsenet) med at betale for 

behandling af disse patienter.  

I nogle lande kan aftalen være skruet sådan sammen, at leverandøren betaler den indledende 

behandling, indtil der er evidens for effekt, hvorefter betaling overgår til betaleren (sygehusvæsenet). 

Disse modeller kan håndtere en eventuel usikkerhed om, hvorvidt patienter fortsat vil modtage 

behandling på trods af manglende/ikke tilstrækkelig effekt. 

 

 
3 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6e5e4c0f-

en.pdf?expires=1605815657&id=id&accname=guest&checksum=D60DDEC9EBC79B4CCF8A5AF83ACBD044 
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Figur 3. Conditional treatment continuation 

 

 

Udskudt betaling (Over-time payments) 

Denne type aftalemodel kan anvendes ved behandlinger, der kun administreres en gang og derfor har 

en højere engangsbetaling. Modellen giver mulighed for at opdele betalingen for hver patient over flere 

mindre betalinger over en aftalt periode, hvor delbetalingerne eventuelt kan kobles sammen med 

forudsætning om en observeret effekt, eller være en ren økonomisk model, hvor betalingen opdeles i 

rater og betales afhængig af en observeret effekt. Modellen giver dermed mulighed for at håndtere 

budgetkonsekvenser, der alternativt kan være meget høje det første år. I det omfang, der kobles et 

effektmål på betaling, sikres også håndtering af usikkerhed om langsigtede effekter4.  

 

  

 
4 https://efpia.eu/media/554543/novel-pricing-and-payment-models-new-solutions-to-improve-patient-access-

300630.pdf 
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Figur 4. Udskudt betaling (Over-time payments) 

 

 

Coverage with evidence development, CED 

Denne aftalemodel karakteriseres ikke altid som effektbaseret, da pris og effekt ikke nødvendigvis er 

direkte koblet. Aftalemodellen er designet til at håndtere et sparsomt evidensgrundlag og usikkerhed 

om effekt ved at give mulighed for, at lægemidlet anvendes i en forudbestemt periode til en aftalt pris. 

Efter denne periode vil fortsat behandling være betinget af den indsamling af yderligere evidens, der 

har fundet sted i perioden i patientpopulationen. Hvis der ikke er observeret den forventede effekt, 

reduceres prisen, ligesom det modsatte principielt også er muligt, hvis den observerede effekt er 

større end forventet5.  

Figur 5. Coverage with evidence development, CED 

 

 
5 Carlson JJ et al. Health Policy. 2010;96:179–90 
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ØKONOMISKE AFTALEMODELLER - EKSEMPLER 

Økonomiske modeller er umiddelbart mindre komplekse og ikke koblet op på antagelser om 

observeret effekt i klinisk praksis. Økonomiske modeller kan håndtere usikkerhed vedrørende budget 

og pris ved på forskellige måder at aftale rabatter, eventuelt koblet med forudsætninger om forbrug 

eller et egentligt loft på budgeteffekt.  

 

Rabatmodel 

Økonomisk baserede aftalemodeller er 

traditionelt langt mere brugte i Danmark. Det 

gælder ikke mindst rabatmodellen, hvor 

Amgros og leverandørvirksomhed aftaler en 

fast rabat i forhold til listeprisen. Det er den 

foretrukne løsning for langt de fleste 

lægemidler i forbindelse med, at en ny 

behandling skal tages i brug. Fordelen er 

således, at det ofte er en relativt simpel 

model, der ikke forudsætter specifik 

yderligere opfølgning. 

 

 

Pris-mængde-model 

Pris-mængde-aftalemodeller kobler forbrug 

med pris, således at prisen for eksempel 

falder med øget forbrug. Det kan eventuelt 

lægges ind som aftalte trin, som det fremgår 

af figur 7.  
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Budgetlofts model/Capping 

Pris-mængde aftalemodeller kan kobles med 

et budgetloft, der betyder, at der ikke betales 

for forbrug af lægemidler ud over dette loft, 

eller at der alternativt sker refusion for forbrug 

ud over loftet. Dette loft kan kobles både til 

den enkelte patient eller til det samlede 

forbrug/budget.   

 

 

 

 

 

Abonnementsmodel/’Netflix’model 

Denne model er baseret på, at der betales en 

fast pris eller ‘abonnement’ til leverandøren. 

Inden for denne pris er der adgang til 

ubegrænset forbrug, så længe abonnementet 

varer. Modellen kan baseres på behandling af 

den enkelte patient eller en gruppe af patienter 

med en given sygdom.  

 

 

              

 

 

 

 

Figur 8. Budgetloftmodel 
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DANSKE EKSEMPLER PÅ NYE PRIS- OG AFTALEMODELLER 

Abonnementsmodel - Orkambi 

Amgros og lægemiddelvirksomheden, Vertex, har indgået en abonnementsmodel, også kaldet en 

‘Netflix’-aftale for lægemidlet, Orkambi, og kommende produkter fra Vertex til behandling af cystisk 

fibrose, hvor der pt. ikke er nogen konkurrerende virksomheder. Aftalen inkluderer en aftalt årlig pris 

uafhængig af forbrug og løber over fire år med mulighed for forlængelse.  

Orkambi er tidligere blevet vurderet af KRIS og blev ikke i første omgang godkendt til 

standardbehandling på grund af sparsomt evidensgrundlag6. Aftalen har dermed gjort behandlingen 

tilgængelig for patienterne. 

Udskudt betaling med effektbaseret betaling – Luxturna 

Amgros og Novartis har indgået en aftale med udskudt betaling for genterapien, Luxturna, som er en 

engangsbehandling af øjensygdommen arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi. Aftalen rækker over 

en ukendt periode, hvor betalingen er opdelt i rater og afhænger af den observerede effekt af 

lægemidlet. Der er således kun betaling, hvis den forventede effekt observeres. 

Medicinrådet har vurderet, at Luxturna har en vigtig klinisk merværdi, men lægemidlet blev ikke 

anbefalet som standardbehandling i første omgang på grund af høj pris og usikkerhed om 

langtidseffekt og bivirkninger.  

En forudsætning for aftalen var, at behandlingen er målrettet få patienter, og leverandøren har lavet en 

klar beskrivelse af, hvordan der følges op på effekt. Desuden har klinikken de data, der skal bruges til 

opfølgning78. 

 

 

 

 

 

 
6 https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1349-banebrydende-aftale-cystisk-fibrose-patienter-far-

ojeblikkelig-adgang-til-nyeste-medicin.html (Oktober 2018) 

 
7 Kilde: https://www.amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/forhandlinger-aabner-op-for-ny-type-aftale/ 

https://medicinraadet.dk/nyheder/2020/medicinradet-anbefaler-luxturna-som-standardbehandling 

8 https://www.amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/saa-gaar-behandling-med-luxturna-i-gang/ 

https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1349-banebrydende-aftale-cystisk-fibrose-patienter-far-ojeblikkelig-adgang-til-nyeste-medicin.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1349-banebrydende-aftale-cystisk-fibrose-patienter-far-ojeblikkelig-adgang-til-nyeste-medicin.html
https://sundhedspolitisktidsskrift.dk/nyheder/1349-banebrydende-aftale-cystisk-fibrose-patienter-far-ojeblikkelig-adgang-til-nyeste-medicin.html
https://www.amgros.dk/viden-og-analyser/artikler/forhandlinger-aabner-op-for-ny-type-aftale/
https://medicinraadet.dk/nyheder/2020/medicinradet-anbefaler-luxturna-som-standardbehandling
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Risikodeling i primærsektoren - capping 

Fra 1. januar 20199 blev der indført mulighed for at indgå aftale om risikodeling i forbindelse med 

ansøgning og tildeling af klausuleret tilskud i primærsektoren. Der er tale om en forsøgsordning, hvor 

to produkter er udvalgt af Lægemiddelstyrelsen10. Ordningen skal evalueres i 2022. 

Pilotprojektet omfatter budgetloftsaftaler for de to produkter Brilique og Skilarence, der betyder, at 

patienter får klausuleret tilskud til behandling med disse produkter11.  

Aftalen indebærer, at virksomhederne bag de to lægemidler dækker det offentliges udgifter til tilskud, 

hvis forbruget bliver højere end et forudsat loft. 

 

 

  

 
9 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1781 
10 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2019/virksomheder-kan-nu-ansoege-om-generelt-klausuleret-

tilskud-paa-vilkaar-om-risikodeling/ 
11 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2019/medicin-mod-blodpropper-og-psoriasis-kommer-med-i-

forsoegsordning-om-risikodeling-/ 
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