
 
 
 

 
 

  

 

Regionernes udgifter til medicintilskud  
1.-4. kvartal 2011 
 
 
 
Rapporten beskriver, hvordan salget af de tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner 
samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har udviklet sig i 1.-4. kvartal 
2011. Desuden fremgår det, hvordan denne periodes udvikling i salget har været sammenlig-
net med samme periode sidste år.  
 
 
Kvartalsvis overvågning 
Vi følger løbende salget af de tilskudsberettigede lægemidler og udviklingen i regionernes ud-
gifter til medicintilskud.  
Hvert kvartal offentliggør vi en opgørelse over tallene på laegemiddelstyrelsen.dk. Opgørelsen 
omfatter akkumulerede størrelser af salg af tilskudsberettigede lægemidler til enkeltpersoner 
inden for kalenderåret og er baseret på apotekernes indberetning til Lægemiddelstyrelsens 
Lægemiddelregister. 

 
Mængdesalget af tilskudsberettigede lægemidler er steget med 2,2 pct.  
Den omsatte mængde af tilskudsberettigede lægemidler er fortsat stigende, om end svagt, og 
ligger således 2,2 pct. (ca. 50 mio. DDD) højere i 2011 end i 2010, jf. tabel 1. Kun i måneder-
ne marts (påvirket af påsken) og juli ses et tydeligt dyk i forhold til samme måned året før, jf. 
også figur 1. 
 
Tabel 1. Mængdesalget af tilskudsberettigede lægemidler (mio. DDD), 2009-2011 
  

Mængde (mio. DDD) 
 

 
%-ændring 
2010-2011 

2009 2010 2011 

Januar 179,8 180,3 186,9 3,7 

Februar 163,3 170,2 174,7 2,7 

Marts 185,5 211,1 204,7 -3,0 

April 179,9 173,4 186,2 7,4 

Maj 182,8 190,1 204,3 7,5 

Juni 194,7 205,5 204,8 -0,3 

Juli 176,3 181,7 177,8 -2,2 

August 171,5 187,5 198,5 5,8 

September 181,9 192,4 195,5 1,6 

Oktober 184,0 188,1 191,3 1,7 

November 177,4 195,0 201,8 3,5 

December 192,0 197,6 197,6 0,0 

I alt 2.169,1 2.272,8 2.323,9 2,2 

 
 



 
 
 

Side 2 

Figur 1. Mængdesalget af tilskudsberettigede lægemidler (mio. DDD), 2009-2011 

 
 
Omsætningen af tilskudsberettigede lægemidler er faldet med 5,7 pct. 
Omsætningen er derimod faldet for tilskudsberettigede lægemidler, hvis man sammenholder 
2011 med året før. For samtlige måneder i 2011 ligger salget i kroner lavere end samme re-
spektive måned året før, og det gælder særligt for månederne marts, juni, juli og oktober, som 
har oplevet fald i omsætningen på omkring 9-10 pct., jf. tabel 2. Set over året er der tale om 
et fald på 593,9 mio. kr. (5,7 pct.). At den samlede omsætning til tilskudsberettiget medicin er 
faldet, på trods af en stigning i mængden, skyldes dels en omlægning til billigere medicin ifm. 
revurderingen af tilskud og dels generelt faldende priser, bl.a. på grund af patentudløb.  
Udviklingen i omsætningen fra 2009-2011 er også afbilledet i figur 2. 
 
Tabel 2. Omsætningen af tilskudsberettigede lægemidler (mio. kr.), 2009-2011 
  

Omsætning (mio. kr.) 
 

 
%-ændring 
2010-2011 

2009 2010 2011 

Januar 856,9 847,5 816,5 -3,7 

Februar 779,7 809,1 763,7 -5,6 

Marts 881,5 988,7 886,4 -10,3 

April 851,8 809,8 808,0 -0,2 

Maj 864,1 885,9 865,7 -2,3 

Juni 902,4 951,6 857,4 -9,9 

Juli 817,1 831,0 746,2 -10,2 

August 791,6 853,2 834,6 -2,2 

September 851,8 879,4 820,0 -6,8 

Oktober 876,1 859,8 783,2 -8,9 

November 833,6 872,9 856,3 -1,9 

December 899,1 884,6 841,6  -4,9 

I alt 10.205,7 10.473,5 9.879,7 -5,7 
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Figur 2. Omsætningen af tilskudsberettigede lægemidler (mio. kr.), 2009-2011 

 
 
 

Regionernes udgifter til medicintilskud er faldet med 7,6 pct.  
Regionernes udgifter til medicintilskud er faldet med hele 7,6 pct. i 2011 i forhold til året før, jf. 
tabel 3. Som ved omsætningen ligger samtlige måneder lavere end samme måned året før, jf. 
figur 3. Dog vidner et fald i tilskudsprocenten på 1,4 procentpoint om, at en lavere andel af 
udgifterne til lægemidler betales af regionerne, hvilket bl.a. kan henføres til en forhøjet egen-
betaling på fertilitetsbehandling i 2011. Tilskudsprocenten for 2011 ligger på 65,9 pct. mod 
67,3 pct. i 2010, jf. figur 4.  
 
Tabel 3. Regionernes udgifter til medicintilskud (mio. kr.), 2009-2011 

 

 
Tilskud (mio. kr.) 

 

 
%-ændring 
2010-2011 

2009 2010 2011 

Januar 581,2 569,7 537,7 -5,6 

Februar 534,7 546,4 503,6 -7,8 

Marts 608,5 673,8 588,4 -12,7 

April 587,9 552,1 538,8 -2,4 

Maj 592,9 602,0 576,4 -4,3 

Juni 607,4 641,0 568,6 -11,3 

Juli 547,1 555,4 496,2 -10,7 

August 527,4 569,2 551,5 -3,1 

September 565,0 582,8 535,9 -8,0 

Oktober 581,9 571,8 506,7 -11,4 

November 555,1 584,4 555,6 -4,9 

December 605,3 596,5 550,5 -7,7 

I alt 6.894,5 7.045,1 6.510,0 -7,6 
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Figur 3. Regionernes udgifter til medicintilskud (mio. kr.), 2009-2011 

 
 
 
Figur 4. Gennemsnitlig tilskudsprocent, 2009-2011 

 

Udviklingen i ATC-hovedgrupper i mængdesalg og omsætning 
Det samlede mængdesalg af tilskudsberettigede lægemidler er som tidligere nævnt svagt sti-
gende i 2011 (+2,2 pct.), hvilket især er drevet af en 2 procents stigning i ATC-gruppen C, 
lægemidler til hjerte og kredsløb, svarende til knap 20 mio. DDD. Derudover ligger lægemidler 
til fordøjelse og stofskifte (ATC-gruppe A) samt lægemidler til nervesystemet (ATC-gruppe N) i 
top med stigninger på hhv. 4,1 pct. (9,4 mio. DDD) og 2,8 pct. (knap 10 mio. DDD). Salget i 
mængde for ATC-hovedgrupperne er for årene 2009-2011 afbilledet i figur 5. 
 
De tre grupper, der for den størstedels vedkommende trækker omsætningen i kroner ned, er 
lægemidler til hjerte og kredsløb med et fald på hele 326,6 mio. kr. (20,6 pct.), efterfulgt af 
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lægemidler til fordøjelse og stofskifte, hvis omsætning er faldet med 108,7 mio. kr. (9 pct.), og 
kønshormoner mm. med et fald på 66,9 mio. kr. (10,8 pct.). 
Flere af grupperne har vendt de sidste mange års stigende omsætning, bl.a. lægemidler til 
nervesystemet oplever for første gang i flere år et fald i omsætningen i 2011, og denne gruppe 
af lægemidler står for langt størstedelen af salget af tilskudsberettigede lægemidler målt i kro-
ner, jf. figur 6.  
 
Figur 5. Mængdesalget af tilskudsberettigede lægemidler opgjort på ATC-hovedgrupper 
 (mio. DDD), 2009-2011 
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Figur 6. Omsætningen af tilskudsberettigede lægemidler opgjort på ATC-hovedgrupper  
(mio. kr.), 2009-2011 

 
 
 
Tekstforklaring til figur 5 og 6: 
A: Lægemidler til fordøjelse og stofskifte 
B:  Lægemidler til blod og bloddannende organer 
C: Lægemidler til hjerte og kredsløb 
D: Hudmidler 
G: Kønshormoner og midler til kønsorganer og urinveje 
H: Hormoner til systemisk brug, ekskl. kønshormoner og insuliner 
J: Systemiske lægemidler mod infektionssygdomme 
L: Cancermidler og lægemidler til immunsystemet 
M: Lægemidler til muskler, led og knogler 
N: Lægemidler til nervesystemet 
P: Lægemidler mod parasitter 
R: Lægemidler til åndedrætsorganer 
S: Lægemidler til sanseorganer 
V: Diverse lægemidler 
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Udviklingen i omsætning på 3. ATC-niveau  
I forhold til udviklingen i 1.-3. kvartal 2011 er udviklingen for antipsykotiske midler (ATC-
gruppe N05A) bremset kraftigt. De første 3 kvartaler af 2011 lå omsætningen for N05A i top-
pen med 60,1 mio. kr. mere end samme periode året før, men nu ligger udviklingen for året 
kun 5,2 mio. kr. (0,6 pct.) over omsætningen i hele 2010. Dette skyldes patentudløb på 
Zyprexa® (olanzapin) og introduktionen af generika, som har betydet, at omsætningen er 
faldet med over 60 mio. kr. (90 pct.) alene i 4. kvt. 2011 i forhold til samme periode året før, 
mens mængden for olanzapin kun er steget 3 pct. 
For især gruppen af midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner (ATC-gruppe A10B) og 
ACE-hæmmere i kombination med diuretika (ATC-gruppe C09B) vidner den øgede omsætnin-
gen om stigende gennemsnitspriser, da mængden ikke er fulgt med op i samme grad. 
Psykostimulerende midler (ATC-gruppe N06B) står for den næststørste stigning i omsætningen, 
men her er mængden steget næsten tilsvarende. 
 
Tabel 4. Lægemidler med den største absolutte omsætningsstigning, 2010-2011 
 Ændring i om-

sætning  
(mio. kr.) 

Ændring i om-
sætning  
(pct.) 

Ændring i 
mængde  
(pct.) 

A10B 76,0 34,3 6,9 

N06B 58,7 24,9 21,7 

C09B 11,1 41,3 3,4 

J01C 11,1 4,0 4,1 

L04A 9,3 13,4 5,2 

H05A 8,3 13,8 13,8 

N05A 5,2 0,6 2,1 

G03C 4,6 4,1 -1,6 

M05B 4,0 7,0 -0,1 

V01A1 3,8 8,9  

1 Udviklingen i mængden af V01A er ikke medtaget, da gruppen indeholder  
produkter uden DDD-værdi. 
 
Figur 7. Omsætningen af de 10 tilskudsberettigede lægemiddelgrupper med størst  
stigning i omsætningen (mio. kr.), 2009-2011 
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Figur 8. Mængdesalget af de 10 tilskudsberettigede lægemiddelgrupper med størst  
stigning i omsætningen (opgjort i mio. DDD), 2009-2011 

 
Note til figur 8: Mængden af V01A er ikke medtaget, da gruppen indeholder produkter  
uden DDD-værdi. 

 
Tekstforklaring til tabel 4 samt figur 7 og 8: 
A10B:  Midler til sænkning af blodsukker, ekskl. insuliner 
C09B: ACE-hæmmere i kombination med diuretika 
G03C: Østrogener 
H05A: Parathyroidea-hormoner og analoger  
J01C:  Penicilliner 
L04A:  Immunosupressiva 
M05B: Midler mod knoglesygdomme 
N05A: Antipsykotiske midler 
N06B: Psykostimulerende midler 
V01A: Allergener 
 
 
Udviklingen i mængdesalget på 3. ATC-niveau  
Ikke overraskende er de to lægemiddelgrupper med den største absolutte mængdestigning at 
finde blandt gruppen af lægemidler til hjerte og kredsløb, nemlig usammensatte lipid-
modificerende midler (ATC-gruppe C10A) og selektive calciumantagonister med effekt på kar-
rene (ATC-gruppe C08C), jf. tabel 5. Bortset fra C10A har de øvrige grupper af lægemidler i 
tabel 5 oplevet et fald i omsætningen. Det gælder i særdeleshed midler mod mavesår (A02B), 
hvilket skyldes faldende omsætning for protonpumpe-hæmmere som følge af tilskudsomlæg-
ningen.  
 
Tabel 5. Lægemidler med den største absolutte mængdestigning, 2010-2011 
 

Ændring i 
mængde  

(mio. DDD) 

Ændring i 
mængde  
(pct.) 

Ændring i om-
sætning  
(pct.) 

C10A 14,0 6,4 0,3 

C08C 9,5 6,4 -13,5 

A02B 4,7 4,9 -63,6 

B01A 3,9 2,2 -8,3 

N06A 3,5 2,1 -5,3 

Note til tabel 5: Lægemiddelgrupperne er kun medtaget i tabellen, såfremt  
de ikke allerede optræder i tabel 4. 
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Figur 9. Mængdesalget af de 5 tilskudsberettigede lægemiddelgrupper med størst  
stigning i mængden (mio. DDD), 2009-2011  

 
 
Figur 10. Omsætningen af de 5 tilskudsberettigede lægemiddelgrupper med størst  
stigning i mængden (opgjort i mio. kr.), 2009-2011  

 
Note til figur 9 og 10: Lægemiddelgrupperne er kun medtaget i figurerne,  
såfremt de ikke allerede optræder i figur 7 og 8. 
 

Tekstforklaring til tabel 5 samt figur 9 og 10: 
A02B: Midler mod mavesår  
B01A: Midler mod blodpropper 
C08C: Calciumantagonister, selektive med effekt på karrene  
C10A: Lipid-modificerende midler, usammensatte 
N06A: Antidepressive midler 
 
 
 
Lægemiddelstyrelsen, februar 2012 


