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UDVALGSFORSLAG 

 

 

Udvalgsforslag 

om fælles medicinindkøb 

Forslag 

Udvalget for Velfærd i Norden foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at  udarbejde en nordisk aftale om fælles indkøb af medicin og 

medicinsk udstyr  

Baggrund 

Udvalget for Velfærd i Norden har haft et nordisk helsesamarbejde som et 

at sine fokusområder i 2016. Udvalget har særligt prioriteret emnerne 

sjældne sygdomme, antibakteriel resistens samt fælles medicin indkøb.  

 

Udvalget er bekendt med, at lignende prioriteter drøftes i Ministerrådet og 

at Island og Norge har taget et initiativ til et bilateralt samarbejde om mu-

ligheder for at samarbejde omkring lægemidler hvad gælder indkøb, pris-

regulering og tilskudsordninger. 

 

Inspireret af de baltiske lander, foreslår Udvalget for Velfærd i Norden, at 

alle de nordiske lande, gennem Nordisk Ministerråd udarbejder en nordisk 

aftale. De tre baltiske lande indgik i 2010 en aftale om fælles indkøb af 

medicinske produkter og medicinske apparater. Aftale omfatter også, at 

udlån af lægemidler og medicinsk udstyr sker centralt, samt en erklæring 

om samarbejde om udveksling af organer til transplantation. 

  

De baltiske lande har foretaget en række lovmæssige ændringer for at le-

ve op til aftale, men Letland, der har ansvaret for at gennemføre indkøbe-

ne antyder, at der bør foretages yderligere tilpasninger for bedre at kunne 

koordinere alle aspekter af en fælles indkøb. Målet er, at et baltisk land 

skal kunne handle på vegne af de tre baltiske lande. Hvis dette gennemfø-

res, vil mekanismen spare tid, forenkle processerne og øge kvaliteten af 

indkøb. Den nuværende procedure kræver, at et udvalg skal bestå af re-

præsentanter fra alle tre lande. 
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Inspireret af den baltiske partnerskabsaftale foreslår udvalget derfor, at 

Norden får en tilsvarende aftale. 

 

For mere information: Se den oprindelige partnerskabsaftale mellem de 

baltiske lande om fælles indkøb af medicinske produkter og udstyr på føl-

gende link:  

http://likumi.lv/doc.php?id=248008 

 

Endvidere havde Bo Könberg fokus på lægemiddelsamarbejde i sin rap-

port; Det framtida nordiska hälsosamarbetet fra 2014, hvor forslag 12 lød 

således: 

 

Förslag 12 

Utbyggt nordiskt läkemedelssamarbete för högre kostnadseffektivitet och 

bättre säkerhet 

Skapa gemensamt apotek för ovanliga läkemedel och utöka samarbetet 

kring sällsynta läkemedel.  Öka informationsutbyte om inköpsavtal och om 

tillämpningen av nya läkemedel. 

 

Ministerrådet har ikke formelt behandlet dette konkrete forslag om et 

fælles apotek, men er i færd med at kortlægge området generelt.  I for-

året 2017 forventes sagen på dagsordenen, og en rekommendation fra 

Nordisk Råd kunne dermed rettidigt ligge pres på sagen. 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget for Velfærd i Norden mener, at de nordiske lande skal samarbej-

de om køb af medicin i fælles udbud og indkøb. I dag er der store forskelle 

på, hvad de nordiske lande betaler for deres medicin. Forventningen er, at 

en sådan fælles aftale ville kunne presse priserne ned på medicin og der-

med give store besparelser for de nationale sundhedsvæsener.  

 

Udviklingen af ny medicin og nye behandlingsformer har medført, at flere 

sygdomme kan behandles og flere patienter helbredes. Den teknologiske 

udvikling er dog bekostelig og ressourcerne er knappe. Derfor må ethvert 

initiativ der kan bidrage til at rationalisere området fremmes. 

 

I EU og andre internationale fora drøfter man også spørgsmålet om fælles 

indkøb. Det kunne derfor være nyttigt, hvis Norden – sammen med Balti-

kum kunne være foregangslande på dette område. 
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