
 

  

   Pressemeddelelse 23.04.15 

ALTERNATIVET: PRIORITERINGSINSTITUT ER DEN 

ENESTE RIGTIGE VEJ  

Alternativet er glade for at Danske Regioner i dag på deres generalforsamling vil 
diskutere mulighederne for at oprette et Prioriteringsinstitut, der blandt andet kan 
tage kampen op med de internationale medicinmastodonter. Det er netop én af 
årsagerne til, at Alternativet – som eneste parti på Christiansborg – har som konkret 
forslag i sit partiprogram, at der skal oprettes et Prioriteringsinstitut. Hvis 
erfaringerne fra England kan overføres til Danmark, vil et Prioriteringsinstitut kunne 
sikre besparelser på indkøb af medicin på mere end 2 milliarder kroner. 

Siden 2007 er udgifterne til medicin fordoblet til 7,15 mia., og det betyder, at 
sundhedsvæsnet formentlig vil mangle 800 mio. kr., når året er omme: 

”Sundhedsudgifterne er eksploderet, og det understreger behovet for oprettelsen af et 
Prioriteringsinstitut, der består af foskere, fagmænd og lægmænd, og for alvor sætter ind, 
så vi får medicinudgifterne under kontrol,” siger Niko Grünfeld, der er sundhedsordfører for 
Alternativet. 

Prioriteringsinstituttet skal udstikke rammerne for, hvordan vi beslutter, hvilke behandlinger 
det offentlige sundhedssystem skal tilbyde. Dette skal naturligvis ske ud fra en nøje 
granskning af behandlingsindsatsernes effekt, værdi og omkostning, så vi sikrer mest 
mulig sundhed for pengene, og at der ingen brugerbetaling er på sundhed i Danmark. 
Erfaringerne med Prioriteringsinstitutter er gode: I England har det ført til en besparelse på 
medicin på op til 25-50 procent. Overføres den erfaring til en dansk kontekst vil det betyde 
en besparelse på medicin på mellem 2-4 milliarder kroner årligt. 

”Jeg glæder mig til debatten ved generalforsamlingen i Danske Regioner. De er på rette 
vej, og de har i hvert fald vores fulde støtte. Så skal vi bare have de andre partier på 
Christiansborg op i samme ambitiøse leje,” afslutter Niko Grünfeld. 

Med venlig hilsen 

Niko Grünfeld, niko.grünfeld@alternativet.dk, tlf.: 2888 9520 

Alternativets sundhedsordfører 

Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  

Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 2720 8450 
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