MedicinØkonomi

OVERBLIK

Regionernes udgifter til medicintilskud

På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Sundhedsdatastyrelsen
løbende det tilskudsberettigede salg af
lægemidler til enkeltpersoner.

2. kvartal 2016

omsætning, mængde1 og regionale tilskudsudgifter2 opgjort år til dato3 sammenholdt med
samme periode året før.
Tallene fra den økonomiske opgørelse kan
findes under ‘Medicintilskud’ på eSundhed.dk

MedicinØkonomi - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og beskriver udviklingen i

Udviklingen 2. kvartal 2016 (ÅTD)
I forhold til samme periode året før har det tilskudsberettigede salg af lægemidler udviklet sig således:

•
•
•
•

Figur 1:

De regionale tilskudsudgifter ligger 37,7 mio. kr. højere (1,3 %)
Tilskudsprocenten er steget og ligger nu 0,8 procentpoint højere
Omsætningen er steget med 5,1 mio. kr. (0,1 %) pga. en mængdestigning på 3 %, som
ikke helt opvejes af et fald i gennemsnitsprisen pr. DDD på -2,61 %
Gennemsnitsprisen pr. DDD var hen over årets første 6 måneder 3,38 kr. pr. DDD.

Udviklingen i det tilskudsberettigede salg opgjort på delkomponenter
2. kvartal 2016 (ÅTD) sammenlignet med samme periode året før

Mængde (DDD)

Pris pr. DDD

3 % (36,9 mio. DDD)

-2,61 % (-0,09 kr. pr. DDD)

Omsætning

Tilskudsprocent

0,1 % (5,1 mio. kr.)

0,8 procentpoint

Udgifter
1,3 % (37,7 mio. kr.)
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2. kvartal 2016

Udgifterne til medicintilskud
Den samlede tilskudsberettigede omsætning i 2. kvartal 2016 (ÅTD) beløber sig til 4.538,6 mio. kr.,
hvoraf regionernes udgifter til medicintilskud udgør 2.903,3 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig
tilskudsprocent på 64,0 %.
Regionernes udgifter til medicintilskud viser således en stigning på 1,3 % i forhold til samme periode
sidste år.

Figur 1:

Udgifter til medicintilskud for de seneste 3 år (ÅTD)

> Se data bag denne opgørelse på eSundhed.dk
> Se tidligere opgørelser på sundhedsdatastyrelsen.dk

1 Mængdeopgørelsen omfatter kun lægemidler, hvis mængdeenhed opgøres i defineret døgndosis (DDD). Dette gælder ligeledes gennemsnits priser, der
		 refererer til pris pr. DDD. Ca. 95 % af salget er opgjort i DDD.
2		 Apotekernes rabat på 1,72 % ekskl. moms er fratrukket beløbet for regionernes tilskudsudgifter, som omfatter medicintilskud til dosisdispenseringsgebyr.
		 Derimod er udgifter til lægemidler rekvireret af praktiserende læger til brug i praksis ikke medtaget.
3		 År til dato (ÅTD): Perioden fra d. 1. januar til og med udgangen af det opgjorte kvartal i et givent år.
4		 Det kan fx være ændringer i tilskudsstatus, udløb af patent eller nye anvendelsesmuligheder.
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