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Danske Regioner 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

 

Att.: Mirja Kløjgaard 

 

Taastrup, den 29. januar 2020 

 

 

 

Svar på høring om model for et kommende Behandlingsråd 

 

Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi takker for muligheden for at 

kommentere på oplægget til modellen for det kommende Behandlingsråd og fremsender 

hermed branchens bemærkninger.  

 

Danish.Care bakker op om etableringen af et Behandlingsråd, som skal arbejde for, at 

sundhedsvæsenets ressourcer målrettes til de teknologier og indsatser, der giver mest 

sundhed for pengene. Innovation inden for udvikling af hjælpemidler og velfærdsteknologi kan 

bidrage til en endnu bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer – både til gavn for 

samfundet som helhed og for den enkelte borger og patient. 

 

Vi ser rådets arbejde som en naturlig forlængelse af Danske Regioners øgede fokus på et 

værdibaseret sundhedsvæsen gennem fx FOVIS og hilser også dette velkomment. For vejen til 

mest sundhed for pengene går gennem et holistisk syn på sundhedsudgifterne – hele vejen fra 

innovation over indkøb til udbyttet for patienter og brugere i sidste ende. I den forbindelse kan 

rådet med fordel arbejde meget systematisk med TCO-betragtninger i forhold til evalueringer 

af nye teknologier. 

 

Danish.Care bakker også op om de tre andre principper, der ud over princippet om mere 

sundhed for pengene skal ligge til grund for Behandlingsrådet: Faglighed og armslængde til 

det politiske system, åbenhed og lighed. For netop den faglige vurdering og transparens i 

beslutningsprocessen er afgørende for at sikre en udogmatisk tilgang til nye teknologier og 

behandlingsmuligheder, hvor der også ses på tværs af eksisterende skillelinjer: Fx 

hjælpemidler og velfærdsteknologi som supplement og alternativ til medicin og genoptræning 

som alternativ til operation. Også selvom rådet ikke skal evaluere medicin. For her ligger der 

et potentiale for at få mere og bedre sundhed for pengene. 

 

Samtidig er ensartethed i anvendelse af teknologi og behandlingstilbud på tværs af geografi og 

patientgrupper central, så det ikke er postnummeret, der afgør, hvilken behandling den 

enkelte patient tilbydes, men den pågældendes behov. På sigt kunne vi ønske os, at dette 

princip bliver udbredt, så rådets anbefalinger får betydning for hele sundhedsvæsenet på 

tværs af primær og sekundær sektor. Så det ikke er organiseringen i regioner og kommuner, 

men den enkelte patient eller brugers behov, som afgør, hvilken behandling der tilbydes. 
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Vi bifalder, at virksomheder kan indstille en teknologi til evaluering i rådet, og Danish.Care 

stiller sig naturligvis også til rådighed som deltager i referencegruppen. Oplægget er dog uklart  

ift. hvilken vægt referencegruppens input, viden og anbefalinger vi have i rådets arbejde. Det 

mangler en uddybning.  

 

Det vil i den forbindelse være naturligt, hvis virksomheder og relevante 

interesseorganisationer også havde mulighed for at blive inddraget eller hørt mere direkte i 

Behandlingsrådets arbejde med et konkret produkt eller ny teknologi, så den ekspertise, der 

ligger hos producenterne bliver bragt i spil – naturligvis uden at rådets objektivitet påvirkes.  

 

Industriens tilknytning kunne fx ske direkte som medlem af rådet, rådets fagudvalg eller ved 

at indføre en høringsperiode, hvor virksomheder og interesseorganisationer har mulighed for 

at kommentere indstillinger til rådet, hvilket samtidig kan forebygge faktuelle fejl i de endelige 

vurderinger af produkter og løsninger. 

 

Endelig ser vi frem til at blive inddraget i arbejdet med udviklingen af den metodehåndbog, 

som skal ligge til grund for fagudvalgenes arbejde. 

 

Hvis I har spørgsmål eller ønsker uddybning af Danish.Cares høringssvar, er I velkomne til at 

kontakte undertegnede. 

  

 

Venlig hilsen  

 

Morten Rasmussen 

 

 

 

 

Direktør 

 

Tel. +45 2738 7832 

Mail: mr@danish.care  

 

Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

Blekinge Boulevard 2 

2630 Taastrup 

www.danish.care 
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