Flere diabetikere kommer i behandling med dyre lægemidler
Praksis for, hvordan man behandler diabetes, ændrer sig løbende. Der er i de seneste år kommet flere
nye blodsukkersænkende lægemidler på markedet, og der er kommet øget fokus på flerstofbehandling.
Statens Serum Institut følger løbende udviklingen i forbruget af lægemidler mod diabetes.
I denne analyse kan man læse om:
Intet nyt under solen – Antallet af type 2-diabetikere stiger fortsat
Antallet af personer, der påbegynder behandling med insulinanaloger er stagneret
Forbruget af nye typer af diabetesmidler stiger
Lægemiddelstatistikregisteret indeholder oplysninger om antallet af personer i behandling med medicin
mod diabetes, hvilken medicintype og hvor meget medicin personerne køber, samt personernes køn og
alder. Det fremgår ikke af registeret, hvilken diabetestype personerne er i behandling for. Det er dog
muligt at skønne, hvilken diabetestype personerne i registeret har ud fra deres køb af medicin. Særligt
interesserede kan se en nærmere beskrivelse heraf i rapporten ”Polyfarmaci i diabetesbehandlingen”.

Intet nyt under solen – Antallet af type 2-diabetikere stiger fortsat
Antallet af personer i behandling med lægemidler mod diabetes er i de sidste 10 år steget jævnt, og der
er ingen tegn på, at det skulle stoppe foreløbig (se figur 1). I 2002 var der 18,4 personer i medicinsk
behandling for type 2 diabetes per 1.000 indbyggere. I 2011 var dette tal steget til 34,4 personer per
1.000 indbyggere.
Antallet af nye brugere stiger ligeledes jævnt, men langsomt for hvert år. Da de fleste nye brugere, der
kommer til, er i behandling i rigtig mange år tæller de med som brugere i 20-30 måske endda 40 år ud i
fremtiden. Derfor vil det også vare længe, inden vi evt. vil kunne se en nedgang i antallet af brugere,
hvis det skulle lykkes at bremse stigningen i antallet af nye brugere.
Figur 1: Antallet af brugere og nye brugere af diabetesmedicin fordelt på type 1- og type 2-diabetikere.
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Antallet af personer, der påbegynder behandling med insulinanaloger er stagneret
De sidste 10 år er der sket et skift i brugen af insuliner. Hvor der i 2002 hovedsageligt blev brugt human
insulin, bruger man i dag i stadig højere grad insulin analoger af forskellige typer (se figur 2). Der har de
sidste par år været stor fokus på dette skift, fordi insulinanalogerne er en del dyrere end human insulin.
Samtidig er der tvivl om, hvorvidt insulinanalogerne giver et mere stabilt blodsukker end human insulin.
Stigningen i antallet af nye brugere af insulinanaloger omkring 2008 skyldes at de langtidsvirkende
insulinanaloger fik generelt tilskud i slutningen af 2007. Efter det første boom i antal nye brugere er
antallet nu igen faldet til et niveau der ligner det før tilskudsændringen.
Figur 2: Antallet af brugere og nye brugere af henholdsvis insulinanaloger og human insulin.
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Forbruget af nye typer af diabetesmidler stiger
Selvom det stadig er metformin, insulin og sulfonamider, der dominerer diabetesbehandlingen (se figur
3), er der kommet mange nye alternativer på markedet de sidste 5 år. Generelt er disse nye midler
dyrere end de midler, der har været længere tid på markedet. Anbefalingen på de fleste af de nye midler
er, at de kan anvendes, hvis de gængse, billigere alternativer ikke viser sig tilstrækkelige til at sikre et
stabilt blodsukker. Tidligere analyser har vist, at det da også er langt de fleste brugere af nye midler, der
har prøvet andre midler først. Se tidligere analyser om forbruget af diabeteslægemidler på SSIs
hjemmeside.
Figur 3: Antallet af brugere af blodsukkersænkende lægemidler
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Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lægemiddelstatistik mail stapost@dkma.dk eller telefon
3268 5105.
Statens Serum Institut, Lægemiddelstatistik, november 2012
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