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Det samlede lægemiddelsalg 

MedicinForbrug - Overblik opgør udviklingen af det samlede salg af alle lægemidler i primærsektoren 

undtagen de håndkøbslægemidler, der må sælges uden for apotek. 

Denne udgave viser, at omsætningen af lægemidler fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 for første 
gang i lang tid er steget: 
 

 Det samlede mængdeforbrug* er steget med 14,6 mio. DDD (2,4 %) 

 Den samlede omsætning er steget med 81,0 mio. kr. (3,5 %) 
 

* Lægemidler uden DDD er ikke med i det samlede mængdeforbrug (svarende til 9 % af omsætningen). 

 

Udvalgte lægemiddelgrupper 

MedicinForbrug - Overblik ser derudover nærmere på nogle udvalgte lægemiddelgrupper med ændringer 

i forbrug eller omsætning. Udvælgelsen er ofte baseret på de største ændringer i forhold til samme 

kvartal året før, men lægemiddelgrupperne kan også være inkluderet af andre årsager. Mange lægemid-

delgrupper ændrer sig over længere tid og kan derfor være med flere kvartaler i træk. 

 

Lægemiddelgrupper i 3. kvartal 2014: 

 pantoprazol (mavesårsmiddel) 

 midler mod blodpropper 

 hydroxocobalamin (B12-vitamin) 

 angiotensin II hæmmere (blodtrykssænkende midler) 

 atorvastatin (kolesterolsænkende middel) 

 levonorgestrel og ethinylestradiol (P-piller) 

 estradiol (østrogentilskud) 

 DiTeKiPol/Act-Hib (børnevaccine) 

 eddikesyrederivater og beslægtede stoffer (smertestillende gigtmidler) 

 antidepressive midler 

 psykostimulerende midler (ADHD og narkolepsi) 

 adrenerge til inhalation (KOL og astma) 
 

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistik-
registeret følger Statens Serum institut salget 
af medicin på det danske marked. 
 
MedicinForbrug - Overblik bliver offentlig-
gjort hvert kvartal og giver et overblik over 
udvalgte lægemidler eller lægemiddelgrupper, 
hvor der har været ændringer i forhold til sam-

me kvartal året før. Det kan fx være ændrin-
ger i omsætning, mængdesalg, priser eller nye 
lægemidler. 
 
Kvartalstal for salget af alle apoteksforbehold-
te lægemidler kan findes under ’Lægemiddel-
statistik’ på eSundhed.dk 

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/LSR.aspx
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Omsætnings– og forbrugstal for 3. kvartal 2014 

Tabellen med forbrugs- og omsætningstal viser mængdesalg, omsætning og pris for de udvalgte læge-
middelgrupper. Tabellen er sorteret alfabetisk efter ATC. 

 
Forskel i mængdeforbrug/omsætning/pris pr. DDD: Udviklingen siden samme kvartal året før i absolutte tal og % 

 
 

Lægemiddel- 
gruppe 

 
 

ATC-
kode1 

Omsætning Pris pr. DDD Mængdeforbrug 

mio. kr. Forskel i 
mio. kr. (%) 

kr. Forskel i  
kr. (%) 

mio. DDD2 Forskel  i 
mio. DDD (%) 

Pantoprazol A02BC02 7,9 0,7 (10) 0,69 -0,03 (-4) 11,4 1.5 (15) 

Midler mod blod
-propper B01A 145,5 30,4 (26) 3,00 0,64 (27) 48,5 -0.3 (-1) 

Hydroxoco-
balamin  B03BA03 8,4 6,2 (290) 2,88 1,19 (70) 2,9 1.6 (129) 

Angiotensin II 
antagonister, 
usamensatte 

C09CA 12,0 0,1 (1) 0,53 -0,03 (-5) 22,8 1.7 (8) 

Atorvastatin C10AA05 8,8 1,5 (20) 0,39 -0,06 (-13) 6,1 6.1 (37) 

Levonorgestrel 
og ethinyl-
estradiol   

G03AA07 10,0 0,7 (8) 0,58 -0,01 (-2) 17,2 1.7 (11) 

Estradiol G03CA03 37,5 6,5 (21) 10,94 3,54 (48) 3,4 -0.8 (-18) 

DiTeKiPol/Act-
Hib-vaccine  J07CA06 0,1 -14,7 (-99) 283,133 -64,27 (-19)3 3803 -42.365 (-99)3 

Eddikesyrederi-
vater og be-
slægtede stoffer 

M01AB 9,2 -0,6 (-6) 4,09 0,32 (8) 2,2 -0.4 (-14) 

Antidepressiva N06A 70,0  -18,2 (-21) 1,85 -0,43 (-19) 37,9 -0.9 (-2) 

Psykostimu-
lerende midler N06B 91,8 16,6 (22) 21,80 2,93 (16) 4,2 0.2 (6) 

Adrenerge til 
inhalation  R03A 201,6 9,7 (5) 11,52 0,33 (3) 17,5 0.4 (2) 

> Se kvartalstal for alle apoteksforbeholdte lægemidler på eSundhed.dk  

1 
ATC: Anatomisk terapeutisk kemisk klassifikation. Et globalt klassifikationssystem, der inddeler lægemidler i forskellige  

  grupper (vha. ATC-koder) efter deres primære virkeområde (se www.whocc.no) 
2 DDD: Defineret døgndosis. En global måleenhed, der bruges til at opgøre mængdeforbruget af lægemidler.  Ikke alle patienter  

  tager 1 DDD om dagen (se www.whocc.no) 
3 OBS: Mængdeenhed og pris er her vist som antal vacciner og pris pr. vaccine (i stedet for mio. DDD/pris pr. DDD) 

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx
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Kommentarer til de udvalgte lægemiddelgrupper 

 

Pantoprazol (A02BC02) 
Protonpumpehæmmere (PPI), som bruges ved mavesår og andre tilstande med for meget mavesyre, 

udgøres af lægemiddelstofferne pantoprazol, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol og rabeprazol. I 3. 

kvartal 2014 antal personer, der har købt PPI steget med knap 14.000 (5 %) sammenlignet 3. kvartal 

2013. Mængdesalget er steget tilsvarende. Det øgede salg af PPI skyldes især et øget salg af pantopra-

zol. Det ser ikke ud til at det øgede salg af pantoprazol er sket på bekostning af de andre PPI i nævne-

værdig grad. Salget af pantoprazol har været støt stigende gennem længere tid, og siden 2013 har sal-

get ligget højere end både omeprazol og lansoprazol, som har haft et nogenlunde stabilt mængdesalg 

siden 2011. 

> Træk flere tal for protonpumpehæmmere på eSundhed.dk 

 

Midler mod blodpropper (B01) 
Udviklingen er tidligere omtalt i ’Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 2. kvartal 2014’. 

> Find tidligere omtale af blodfortyndende medicin (PDF) 

 

Hydroxocobalamin (B03BA03) 
Udviklingen er tidligere omtalt i ’Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 1. kvartal 2014’. 

> Find tidligere omtale af hydroxocobalamin (PDF) 

 

Angiotensin II antagonister, usammensatte (C09CA) 
Angiotensin II antagonister er en bestemt gruppe blodtrykssænkende medicin. Forbruget er steget med 
1,7 mio. DDD og knap 10.000 flere personer har købt lægemidler fra gruppen i 3. kvartal 2014 i forhold 
til 3. kvartal 2013. Omsætningen er ikke steget tilsvarende, da de gennemsnitlige priser i gruppen er 
faldet. Det stigende forbrug er fortsættelsen af en længerevarende trend og skyldes især et øget for-
brug af lægemidler med losartan. Forbruget af losartan har været støt stigende siden 2010, hvor de 
gennemsnitlige priser faldt drastisk som følge af patentudløb og øget konkurrence. Flere af de andre 
midler i gruppen er også løbet af patent og er steget i forbrug, dog i mindre omfang end losartan. 

> Træk flere tal for Angiotensin II antagonister på eSundhed.dk 

 

Atorvastatin (C10AA05) 
Lægemiddelgruppen HMG CoA reduktase-hæmmere (statiner) er de mest anvendte lægemidler mod for 

højt kolesteroltal, og blev købt af mere end 600.000 danskere i 2013. Salget af lægemidler med statinet 

atorvastatin har været støt stigende siden 2. kvartal 2012, hvor de gennemsnitlige priser på atorvasta-

tin faldt som følge af patentudløb og øget konkurrence. Det stigende forbrug af atorvastatin er især sket 

på bekostning af lægemidler med simvastatin, hvor forbruget er faldet i samme periode, dog ikke med 

helt samme hastighed, da der overordnet set er kommet lidt flere brugere af statiner generelt. Simva-

statin er stadig det mest brugte af statinerne. 

> Træk flere tal for statinerne på eSundhed.dk 

 

 

 

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Trends%20i%20salget%20af%20apoteksforbeholdt%20medicin/kvartalsstatistik_2014_2_draft%20med%20rettelser.ashx
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Trends%20i%20salget%20af%20apoteksforbeholdt%20medicin/kvartalsstatistik_2014_1.ashx
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx
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Levonorgestrel og ethinylestradiol (G03AA07)  
Siden sommeren 2011 har der været en stigning i forbruget af p-piller fra 2. generation, herunder af 

levonorgestrel og ethinylestradiol (G03AA07). Samtidig har der været et fald i brugen af 3. og 4. gene-

rations p-piller. 

> Læs mere i analysen ’Ændringer i brugen af p-piller fra 3. og 4. generation til 2. generation’ (PDF) 

 

Estradiol (G03CA03) 
Udviklingen er tidligere omtalt i ’Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin: 1. kvartal 2014’. 

> Find tidligere omtale af Estradiol (PDF) 

 

DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine (J07CA06) 
Difteri-pertussis-polio-tetanus-hemophilus influenzae B (DiTeKiPol/Act-Hib) er en vaccine mod difteri, 

stivkrampe, kighoste og polio, der gives i det danske børnevaccinationsprogram. Salget af vaccinen er i 

3. kvartal 2014 faldet til næsten 0. Det skyldes, at der fra 15. januar 2014 til 1. januar 2015 har været 

en midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet, så børn der påbegyndte vaccinationsprogram-

met i perioden har fået Infanrix hexa (J07CA09) i stedet for DiTeKiPol/Act-Hib. 

> Læs nyhed om midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet på ssi.dk 

> Læs nyhed om ophør af den midlertidige ændring i børnevaccinationsprogrammet ssi.dk 

 

Eddikesyre derivater (M01AB) 
Eddikesyre derivater (M01AB) er en bestemt type NSAID, der bl.a. bruges ved gigt og andre former for 

smerter, hvor der er betændelsestilstand. Der har fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 været et fald i 

mængdesalget på 14 %, som skyldes et fald i antal brugere. Det er primært brugen af diclofenac og 

dernæst etodolac, der er faldet. Den faldende tendens har varet ved gennem længere tid. På den natio-

nale rekommandationsliste er diclofenac ikke rekommanderet pga. bivirkningsprofilen og etodolac er 

kun rekommanderet med forbehold. 

> Se den nationale rekommandationsliste for NSAID på irf.dk 

 

Antidepressiva (N06A)  
Antidepressiva bruges bl.a. mod angst og depression. Der har længe været en svagt faldende tendens i 

forbruget. Samtidig har der været et stort fald i omsætningen, som især skyldes patentudløb på Cipra-

lex, der indeholder escitalopram. 

> Find tidligere omtale af patentudløb på Cipralex (PDF) 

 

Psykostimulerende midler (N06B) 
Gruppen af psykostimulerende midler (centralt virkende sympatomimetika) består af en række stoffer 

med virkning på centralnervesystemet, som bruges til behandling af ADHD og narkolepsi. Forbruget af 

lægemidlerne er steget 6 % siden 3. kvartal 2013. Det skyldes øget forbrug af methylphenidat, der er 

førstevalg mod ADHD samt introduktionen af et nyt ADHD-middel med lisdexamfetamin, der langsomt 

omdannes til amfetamin i kroppen. 

> Find tidligere omtale af det nye ADHD-middel med lisdexamfetamin (PDF) 

 

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Forbrugsanalyser/2012/P-piller%20world%20contraception%20day.ashx
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Trends%20i%20salget%20af%20apoteksforbeholdt%20medicin/kvartalsstatistik_2014_1.ashx
http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014%201%20epinyt%201-2%20vaccineskift.aspx
http://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2014/2014%2012%20epinyt%2050%20boernevaccinationsprogram.aspx
http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/m01_og_m09_nsaid_glukosamin_og_hyaluronsyre.htm
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Trends%20i%20salget%20af%20apoteksforbeholdt%20medicin/kvartalsstatistik_2014_2_draft%20med%20rettelser.ashx
http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Leagemidler/Statistikker/Trends%20i%20salget%20af%20apoteksforbeholdt%20medicin/kvartalsstatistik_2014_2_draft%20med%20rettelser.ashx
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Adrenerge til inhalation (R03A) 
Omsætningen af adrenerge lægemidler til inhalation er steget med knap 10 mio. kr. fra 3. kvartal 2013 

til 3. kvartal 2014. Årsagen til stigningen er hovedsageligt et stigende salg af et nyt KOL-kombinations-

præparat Ultibro Breezhaler (ATC-kode R03AL04) med indholdsstofferne indacaterol og glycopyrronium-

bromid. Ultibro Breezhaler har fået generelt tilskud. De to lægemiddelstoffer findes allerede på marke-

det som enkeltstoffer. Der har været en lille reduktion i mængdesalg og antal brugere for indacaterol og 

en stigning for glycopyrroniumbromid. 

> Træk flere tal for adrenerge lægemidler til inhalation på eSundhed.dk 

http://esundhed.dk/sundhedsregistre/LSR/Sider/MEDQTR-Tabel.aspx

