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Høringssvar vedr. forslag til ændringer af Medicinrådets metoder 

Danske Patienter takker for muligheden for at kommentere på det frem-

sendte materiale. Vi er tilfredse med forslaget til ændring af metodehånd-

bogens afsnit 3.1 om søgestrategi, som medfører, at der fremover vil være 

en mere tydelig beskrivelse af kravene til litteratursøgning og anvendelse 

af upublicerede data. 

Vi bakker ligeledes op om intentionen om at rette op på problemer ved 

metoden til kategorisering af klinisk merværdi og finder overordnet set, at 

det er et udmærket forslag, der foreligger. Vi har følgende kommentarer 

til de foreslåede ændringer af afsnit 6: 

 

Benævnelse af kategorierne 

Kategoriseringen har stor betydning – ikke mindst i den almindelige om-

tale og forståelse af Medicinrådets arbejde. Af hensyn til en bedre almin-

delig forståelse skal det derfor foreslås, at der anvendes følgende benæv-

nelse af kategorierne: 

Kategori 1. Markant merværdi 

Der er påvist en markant forbedring i forhold til gældende standardbe-

handling (…) 

Kategori 2. Stor merværdi 

Der er påvist en stor forbedring i forhold til gældende standardbehandling 

(…) 

Kategori 3. Moderat merværdi 

Der er påvist en moderat merværdi i forhold til gældende standardbe-

handling (…) 

Kategori 4. Positiv merværdi – der ikke kan kategoriseres 

Der er påvist en forbedring i forhold til gældende standardbehandling (…) 
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Kategori 5. Sideordnet/ligeværdig merværdi. 

Der er påvist en sideordnet/ligeværdig merværdi. Der er således ikke på-

vist positiv/negativ merværdi. 

 

Ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger 

Det fremgår af Tabel 1, at ”ikke-alvorlige symptomer og bivirkninger” ikke 

kan give stor merværdi. Set fra et patientperspektiv forekommer det 

mærkværdigt, at en markant reduktion i ikke-alvorlige symptomer og bi-

virkninger ikke kan have en stor merværdi. Vi foreslår derfor, at man åb-

ner for denne mulighed. 

 

Hensyn til særlige forhold ved vurdering af præparater 
Danske Patienter har tidligere gjort opmærksom på, at de standardiserede 

metoder, som Medicinrådets vurderinger tager udgangspunkt i, ikke nød-

vendigvis kan favne de særlige udfordringer der er ved sjældne syg-

domme, hvor der ofte er en høj alvorlighedsgrad, hvor patienterne er få 

og hvor der ofte ikke er nogen eksisterende behandling. Samtidig er der 

sædvanligvis en lavere grad af evidens fra kliniske forsøg, større usikker-

hed om effekt mv. Derfor er det positivt, at der tages hensyn til dette med 

anvendelsen af den øvre og nedre grænse for konfidensintervallet som ud-

gangspunkt for den foreløbige kategorisering. Det kan lette vejen for an-

befaling af præparater, som på trods af en lavere evidensgrad lader til at 

have en effekt. 

I forlængelse heraf ser vi gerne, at der også i øvrigt åbnes op for en hen-

syntagen til særlige forhold ved vurdering af et præparat. For eksempel 

bør der være mulighed for, at de almindelige kriterier for ibrugtagning kan 

fraviges, når der er tale om præparater, hvor der ikke findes anden be-

handling. 

 

Usikkerhedsmål på effektmål 

Vi foreslår, at parentesen nederst på side 6 i høringsmateriale 2/2: (f.eks. 

når evidensen udelukkende er baseret på data fra single-arm studier) æn-

dres til: (dvs. for studier, hvor der ikke findes kontrolgrupper/sammenlig-

nelige undersøgelser). 

 

Sammenvejning af effektmål 

Sammenvejningen af de forskellige effektmål er beskrevet som en kvalita-

tiv proces, hvilket giver god mening. Men man bør beskrive, at alle effekt-

mål vejer lige tungt og (som det fremgår) at vigtige effektmål vægtes min-

dre end kritiske effektmål. 
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QALY 

I den danske model har man fravalgt at anvende QALY som styringspara-

meter. Det er der gode argumenter for. Der er dog også bivirkninger ved 

denne beslutning. Opererer man med QALY, tæller effekterne på livskvali-

tet ligeså tungt som effekter på overlevelse. I den nuværende danske mo-

del er livskvalitet slet ikke medtaget direkte. Det skal derfor foreslås, 

at ”Livskvalitet” tilføjes som ny effektmålsgruppe. 

Uagtet at QALY ikke skal anvendes som styringsparameter, er der stor in-

formationsværdi i at opgøre effektforskelle i QALY. Sammenvejningen af 

de forskellige effektmål er, som nævnt i materialet, en kvalitativ proces – 

og bør være det. Men den systematik der ligger i at beregne QALY kan 

være medvirkende til at sikre konsistens i den kvalitative proces. Det fore-

slås derfor, at der til brug for Medicinrådets overvejelser laves beregnin-

ger af QALY-effekten af en eventuel ny behandling. 

 

Med venlig hilsen 

 

Morten Freil 

Direktør 


