
Den 21. august 2012 REGIONSRÅDET 

Forretningsudvalget den 14. august 2012, sag nr. 10 

SAG NR. 7 

UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 
I ANLEDNING AF STATSREVISORERNES BERETNING 13/2011 OM 
INDKØB AF SYGEHUSMEDICIN

ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 

1. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares i overensstemmelse med 
det i sagsfremstillingen fremførte, og

2. at Statsrevisorernes beretning om indkøb af sygehusmedicin tages til efterret-
ning.

RESUME

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet regionsrådet om en udtalel-
se om Statsrevisorernes beretning 13/2011 om indkøb af sygehusmedicin. Beret-
ningen er afgivet af Statsrevisorerne den 16. maj 2012. 

Vedrørende regionernes arbejde på området konstaterer Statsrevisorerne, at regio-
nerne har centraliseret indkøb af sygehusmedicin via Amgros, hvilket giver et 
godt grundlag for at opnå yderligere besparelser, såfremt der etableres mere ensar-
tet brug af sygehusmedicin på tværs af regionerne.

Hertil kan bemærkes, at regionerne har påbegyndt etableringen af en mere ensartet 
brug af sygehusmedicin. Arbejdet foregår i regi af Amgros og Rådet for Anven-
delse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). 

SAGSFREMSTILLING

Rigsrevisionen igangsatte i 2011 en undersøgelse af indkøb af sygehusmedicin. 
Undersøgelsen blev sat i gang af Statsrevisorerne på baggrund af oplysninger om, 
at sygehusmedicin kunne købes billigere i andre lande, bl.a. i Norge og England. 
Oplysningerne fremkom i rapporten ”Analyse af sygehusmedicin” fra maj 2009, 
som blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af regeringen og Danske Regio-
ner. I rapporten blev anbefalet indførelse af et referenceprissystem som i Norge og 
England.
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Formålet med undersøgelsen har derfor været at vurdere, om Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse og regionerne sikrer, at indkøb af sygehusmedicin sker 
til lavest mulige priser. 

Vedrørende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses rolle kritiserer Statsreviso-
rerne for det første, at ministeriet indgik en prisaftale med Lægemiddelindustrifor-
eningen uden at inddrage Danske Regioner. For det andet kritiserer Statsreviso-
rerne, at ministeriet ikke har taget initiativ til at genforhandle prisaftalen med Læ-
gemiddelindustriforeningen, skønt den forventede rabat ikke fuldt ud er opnået. 

Vedrørende regionernes arbejde på området konstaterer Statsrevisorerne, at regio-
nerne har centraliseret indkøb af sygehusmedicin via Amgros, hvilket giver et 
godt grundlag for at opnå yderligere besparelser, såfremt der etableres mere ensar-
tet brug af sygehusmedicin på tværs af regionerne.

Med hensyn til Statsrevisorernes konstatering vedrørende regionernes indsats be-
mærkes, at regionerne har påbegyndt arbejdet med at sikre en mere ensartet brug 
af sygehusmedicin. Dette arbejde foregår i regi af Amgros og Rådet for Anvendel-
se af Dyr Sygehusmedicin (RADS). 

Region Hovedstaden kan på denne baggrund tage beretningen til efterretning, og 
det indstilles, at gennemgangen i sagsfremstillingen danner grundlag for regions-
rådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

SAGEN AFGØRES AF 

Regionsrådet.

KOMMUNIKATION

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING 

Anbefales.

Hans Toft (C) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. 
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REGIONSRÅDETS BESLUTNING 

Tiltrådt.

Per Seerup Knudsen (A), Charlotte Fischer (B), Nina Berrig (C), Lene Kaspersen (C), Birgitte 
Kjøller Pedersen (F) og Kenneth Kristensen Berth (O) deltog ikke i sagens behandling. 

Bilagsfortegnelse: 
1. Beretning om indkøb af sygehusmedicin (Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 13 Beretning 

om indkøb af sygehusmedicin) (FU) 

Sagsnr: 12005415 
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