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Høringssvar vedr. Danske Regioners metode- og procesramme for Behandlingsrådet 

 
Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi takker for muligheden for at 
kommentere på Danske Regioners metode- og procesramme for Behandlingsrådet, og vi 
fremsender her vores bemærkninger.   
 
Vi vil indledningsvis også takke for processen forud for høringen herunder informationsmødet 
den 9. december, hilse-på-mødet den 4. november samt ikke mindst Danske Regioners 

beslutning om, på baggrund af henvendelser fra brancheforeningerne (Medicoindustrien, DI, 
Dansk Erhverv og Danish.Care), at Medicoindustrien får en plads som observatør i Rådet.  
Medicoindustrien vil i den funktion repræsentere den samlede industris stemme, og der er 
mellem brancheforeningerne aftalt en proces for dette. Vi er overbevist om, at det vil bidrage 
til en styrkelse af Rådets arbejde at kunne få og indarbejde relevante input fra branchens 
leverandører. 
 
Danish.Care repræsenterer i denne forbindelse den del af industrien, der er leverandører af 

medicinsk udstyr i form af hjælpemidler, hospitals- og plejesenge, lejer, lifte, mobilitets- og 
forflytningsløsninger, toilet- og badløsninger, genoptrænings- og digitale løsninger m.v. til 
sundhedsvæsenet. Branchens virksomheder er faste leverandører af produkter og løsninger til 
regionernes hospitaler såvel som til den kommunale sektor, herunder ift. pleje og 
genoptræning. Vi leverer velfærdsløsninger til gavn for mennesker og samfund med fokus på 
innovation og danske styrkepositioner.  
 

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. 
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Generelle bemærkninger 

Som overordnet bemærkning til metode- og procesrammen vil vi påpege et ønske om og 
behov for, at det blive så nemt og tilgængeligt som muligt for branchens virksomheder, store 
som små og på tværs af produkt- og fagområder, at få produkter og løsninger forelagt for 
Rådet. Proces- og metoderammen og forståelsen af Rådets arbejde og funktion kan virke 
svært tilgængeligt for nogen, og måske specielt de mindre, virksomheder.  
 
At der alene med indstillingen skal følge en sandsynliggørelse af, at der er tilstrækkeligt med 

evidens for effekt, omkostninger og organisatoriske forhold for at der kan foretages en 
evaluering vil kunne begrænse feltet af potentielle teknologier. Kompleksitet må ikke på 
forkant komme til at kunne fungere som en stopklods og barriere for samarbejde med 
industrien.  
 
Det bør være rådets ambition at sikre tilgængelighed og klar formidling af hvad der kræves af 
tid, ressourcer og data til at få løsninger forelagt for Rådet, samt at disse krav minimeres så 

visse typer at løsninger fra f.eks. mindre virksomheder, ikke udelukkes på forhånd.  
 
I forlængelse af dette følger også ønsket om klarhed over hvilket ressourcer en virksomhed 
skal bruge på en vurdering af produkt/løsning, hvis dette initieres af f.eks. en region eller 
hospitalsledelse. Det er vigtigt, at virksomheder ikke pålægges byrder, økonomisk eller 
tidsmæssigt, som der ikke kan kompenseres. Dialog og det tætte samarbejde med 
virksomheden er afgørende.  
 
Vedr. den metodiske ramme: 
Overordnet set er det en meget fornuftig metodisk ramme, som bredt ser på både nye og 
eksisterende medicinsk udstyr og sundhedsteknologier – herunder procedurer, systemer og 
behandlinger, der anvendes for at løse et sundhedsproblem eller forbedre livskvalitet.  
 
Vi finder det også vigtigt, at rammen italesætter at Rådet kan behandle produkter, der kan 

erstatte medicin.  
 
Og det er positivt, at der anlægges et bredt omkostningsbegreb, hvor bl.a. udgifter i både 
regioner, kommuner og almen praksis tælles med. 
 
Af mere specifikke kommentarer til proces- og metoderammen ønsker vi at påpege: 
Kriteriet om, at virksomheder skal kunne sandsynliggøre en umiddelbar omkostningsneutralitet 
for at kunne søge bør udgå. Det vil styrke rådet hvis alle produkter og løsninger potentielt vil 

kunne søge og hvor kort og langsigtede omkostningshensyn vil kunne indgå i selve 
vurderingen og ikke være en stopklods på forhånd. 
 
Der er meget fokus på besparelser i oplægget. Det er bekymrende, hvis det betyder, at rådet 
ikke kommer til at bidrage til behandlingskvaliteten ved at få implementeret værdiskabende 
løsninger hurtigt i hele landet. Da indkøb på området i dag allerede er underlagt udbud, og i 
mange tilfælde centrale udbud, må der ikke forventes større indkøbsbesparelser i forlængelse 

af anbefalingerne fra Rådet. Til gengæld er det mere interessant at se på de samlede 
procesbesparelser, herunder tværsektorielt og på tværs af kasser. Det er herunder også 
positivt, at kommuner og almen praksis vil få mulighed for at deltage i Rådets arbejde, hvis 
teknologien benyttes på tværs af sektorer. 
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Det er afgørende, at det kommende Behandlingsråd ikke utilsigtet kommer til at forsinke 
ibrugtagningen af ny teknologi. Hvis den innovative udvikling bremses pga. en langsommelig 

proces i Behandlingsrådet vil hele udviklingen i sundhedsvæsenet blive bremset. 5 til 8 
måneders behandlingstid og op til 12 måneder for en analyse må være maksimale tider, der 
gerne må forkortes. Der må kunne forventes meget stor forskel på kompleksiteten af 
evalueringer og analyser afhængig af hvilket produkt, der er tale om.  
 
Til sidst vil jeg bemærke, at Danish.Care, som supplement til dette høringssvar og i 
forlængelse af samarbejdet med Medicoindustrien om deres observatørrolle i Rådet, vil 

udtrykke vores opbakning til det mere detaljerede indhold i Medicoindustriens høringssvar. 
 
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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