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Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Fælles medicininkøb 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 10/2016 

vad angår Fælles medicinindkøb för rådets del är slutbehandlade 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at udarbejde en nordisk aftale om fælles indkøb af medicin og medicinsk ud-
styr  

Meddelande från Nordiska Ministerrådet 

Inledningsvis kan Nordiska ministerrådet konstatera att de nordiska länderna har un-

dersökt möjligheterna för ett utvidgat samarbete på läkemedelsområdet vid flera til l-

fällen i ministerrådets regi. Diskussionerna har hitintills inte lett till några konkreta 

resultat på grund av bl.a. skillnader i ländernas organisering inom området. Mot den 

bakgrunden menar ministerrådet, att ett nordiskt avtal om gemensamma inköp av 

medicin etc., inte är en framkomlig väg i nuläget.  

 

Vid den senaste diskussionen, och på Danmarks initiativ, diskuterade Ministerrådet 

för social- och hälsopolitik 2015 nordiskt läkemedelssamarbete med utgångspunkt i 

bl.a. förslag nr 12 i Bo Könbergs rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet”. 

Rapporten slog fast att ett ökat informationsutbyte om villkor och priser som länder-

na får i samband med inköpen förväntas ge länderna en starkare position i framtida 

förhandlingar. Ministerrådets diskussion ledde fram till ett beslut om en kartläggning 

av ländernas erfarenheter på läkemedelsområdet med sikte på ett eventuellt ökat 

samarbete i framtiden. Kartläggningsarbetet, inklusive förslag för fortsatt samar-

bete, presenterades på Ämbetsmannakommitténs för social- och hälsofrågor möte 

den 23-24 februari 2017. Diskussionerna under mötet ledde fram till ett konkret resul-

tat dvs. att kommittén beslutade att tillsätta en ny nordisk arbetsgrupp för pris och 

subventioner på läkemedelsområdet. Gruppen ska utgöra en solid bas för informat-
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ions- och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska pris- och subventionsmyndigheterna 

och fokusera på teman från hela kedjan; från ”horizon scanning” till distribution. Be-

redningen av ärendet kommer att fortsätta på Ministerrådet för social- och hälsopoli-

tiks möte den 30 mars 2017. 

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen om att ingå ett nor-

diskt avtal nu inte kan tillmötesgås. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för välfärd i Norden noterar Nordiska ministerrådets meddelande om ge-

mensamma medicininköp och konstaterar att frågan inte är helt okomplicerad. 

 

Utskottet har förståelse för att de olika strukturerna för medicininköp försvårar ett 

närmare nordiskt samarbete. Emellertid är frågan så viktig, att regeringarna trots 

detta bör arbeta aktivt för att gemensamt agera för att få ned priserna på medicin 

och medicinsk utrustning. Att patienter ska vägras möjlig behandling för att den är 

allt för dyr är inte hållbart, om det finns möjlighet för länderna att gemensamt kunna 

förhandla ned priserna.  

 

Därför är det glädjande att konstatera att arbetet med den nytillsatta arbetsgruppen 

för informations- och erfarenhetsutbyte om pris och subventioner på läkemedelsom-

rådet nu påbörjats i och med att mandatet för arbetsgruppen godkänts av Nordiska 

ministerrådet för social- och hälsopolitik. Mandatet, som gäller fram till och med 

2020, ger arbetsgruppen i uppdrag att arbeta med nya, dyra läkemedel, horizon 

scanning (dvs kartläggning av vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara ak-

tuella för introduktion under de närmaste åren), försörjningssäkerhet, läkemedelspri-

ser och –prissättning, generell erfarenhetsutväxling av effektiv administration, kris-

beredskap kopplat till försörjningssäkerhet på vaccin och läkemedelsområdet.  

 

Arbetsgruppen, som består av en till två tjänstemän på departements- eller myndig-

hetsnivå per land, ska mötas minst en gång om året och rapporterar till Nordiska mi-

nisterrådets ämbetsmannakommitté för social- och hälsofrågor. Vidare kan länderna 

välja att samarbeta bilateralt kring specifika frågor, exempelvis upphandling.  

 

Det rapporteras att Danmark och Norge nu börjar diskutera bilateralt samarbete 

kring medicininköp, i och med att den centrala, regionala inköpsorganisationen Am-

gros och dess norska motsvarighet arbetar vidare med gemensamma medicininköp. 

 

Det är glädjande att konstatera att ett dansk-norskt samarbete påbörjas i tillägg till 

det bilaterala samarbete som redan inletts mellan Norge och Island. 

 

Utskottet noterar att social- och hälsoministrarna har fått ta del av den kartläggning1 

som gjorts av ländernas erfarenheter på läkemedelsområdet. Här konstateras att 

även om de nordiska länderna står inför en rad landspecifika utmaningar i förhål-

                                                                    
1 Rapporten Kortlægning af lægemiddelområdet i de nordiske lande (Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge och 

Sverige) finns att tillgå i sin helhet på följande länk: https://www.kora.dk/media/6844195/11231_nordisk-medicinrapport.pdf  

https://www.kora.dk/media/6844195/11231_nordisk-medicinrapport.pdf
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lande till läkemedelsreglering, som varierar beroende på befolkningens storlek, lan-

dets ekonomi och hälso- och sjukvårdssystemens organisering, så finns det flera ge-

mensamma aspekter som gör det relevant att samarbeta.  

 

Alla nordiska länder försöker kontrollera kostnaderna samtidigt som befolkningen 

ska säkras så relevant läkemedelsutbud som möjligt. Här nämns specifikt nya dyra 

mediciner som en gemensam utmaning i förhållande till respektive lands läkeme-

delsbudget. Medan Norge och Sverige etablerat strukturer för att värdera omkost-

nadseffektiviteten ny innovativ och dyr behandling och därmed möjlighet att skapa 

prispress vid introduktion av nya högt prissatta läkemedel, har Danmark ännu inte in-

fört hälsoekonomiska analyser i värderingen av nya läkemedel. I Finland och Island 

pågår diskussioner hur utmaningarna ska adresseras, men inga beslut har ännu fat-

tats. 

 

Utskottet ser det därför som viktigt att de nordiska länderna kan dra nytta av varand-

ras erfarenheter för att på bästa sätt kunna få ned skenande läkemedelspriser.  

 

Vidare konstateras i kartläggningen att de nordiska länderna skiljer sig åt vad gäller 

samordning av läkemedelsbehandling, inte minst sjukhusmedicinen. Här har Dan-

mark, Grönland, och Island mer samordning på tvärs av regionerna än Finland, Norge 

och Sverige. 

 

Även om det är skillnad hur de nordiska länderna samordnar läkemedelsbehandling-

en kan det säkert vara nyttiga lärdomar från varandra.  

 

Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden har förståelse för att ett nordiskt avtal i 

nuläget inte är möjligt, men ser kartläggningen och arbetsgruppens tillsättande som 

steg i rätt riktning. 

 

 

Torshamn, Färöarna, 28 juni 2017 

Bente Stein Mathisen (H) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 
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Jenis av Rana (Mfl.) 
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Krista Mikkonen (gröna) 

Kåre Simensen (A) 

Lennart Axelsson (S) 

Maria Stockhaus (M) 

Mika Raatikainen (saf) 

Paula Bieler (SD) 

Rikard Larsson (S) 
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