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Faktaark – Mere rationelt indkøb af lægemidler 
 
Med finanslov for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke 
tilrettelæggelsen af indkøbet af lægemidler.  
 
De offentlige udgifter til lægemidler er stigende. Innovative, men meget dyre lægemidler 
er en af de væsentligste udgiftsdrivere på medicinområdet, og kommer også fremadrettet 
til at presse udgifterne til sundhedsvæsenet. Derfor igangsættes to nye initiativer med 
henblik på, at vi i Danmark også i fremtiden har råd til at tilbyde patienter ny og effektiv 
medicin.  
 
Initiativet består af to indsatser – dels dansk deltagelse i det europæiske Beneluxa-initiativ 
om horizon scanning og dels etablering af et eksternt referenceprissystem (ERP). 
 
Der afsættes 10 mio. kr. i år 2019 og herefter 14,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022, jf. 
tabel 1. 
 

 
Horizon scanning 
Danmark ønsker at indgå i det europæiske horizon scanning-samarbejde initieret af 
Belgien, Holland, Luxemborg og Østrig (Beneluxa). Horizon scanning er et analyseværktøj, 
der kan give prognoser over, hvilke nye lægemidler der er på vej på markedet og som vil 
dominere udgiftsudviklingen og kunne konkurrere med eksisterende behandling på pris og 
effekt. Det betyder, at horizon scanning både kan bruges til at vurdere nye lægemidlers 
betydning på budgetterne, men potentielt også i prisforhandlinger eller i forbindelse med 
Medicintilskudsnævnets vurderinger og revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus.  
 
Eksternt referenceprissystem 
Det eksterne referenceprissystem er et international benchmark-system, der skal sikre, at 
de danske listepriser for lægemidler fremadrettet kan holdes på niveau med listepriserne i 
sammenlignelige lande. Prisloftet kan samtidig give forudsigelighed over listeprisniveauet, 
fordi loftet sætter en øvre ramme over (pludselige) listeprisstigninger. Det eksterne 
referenceprissystem vedrører lægemidler, som ikke er omfattet af de frivillige 
prisloftsaftaler mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og 
Lægemiddelindustriforeningen. Det eksterne referenceprissystem skal vedtages ved lov og 

Tabel 1 
Økonomiske konsekvenser 

Mio. kr., 2019-priser 2019 2020 2021 2022 
Deltagelse i det europæiske 
horizon scanning-initiativ 2,0 2,0 2,0 2,0 

Eksternt referenceprissystem 8,0 12,5 12,5 12,5 

I alt 10,0 14,5 14,5 14,5 
 
 
 

 



 

Side 2 

  forventes at træde i kraft i 2020. Der udvikles sideløbende it-system til at understøtte 
rapporteringen og behandling af prisoplysningerne. 
 
 


