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Danskernes mest brugte medicin i 2012
I Danmark bruges mest medicin til behandling af hjerte- og karsygdomme, mens psykiske lidelser kommer ind på en andenplads. Det kolesterolsænkende lægemiddel, simvastatin, det blodtrykssænkende lægemiddel, amlodipin, og det blodfortyndende lægemiddel, acetylsalicylsyre, er
henholdsvis nr. 1, 2 og 3 på listen over mest udleverede lægemidler på apotek målt i døgndoser.
Målt på omsætningen i kroner var lægemidler mod luftvejssygdomme som astma og KOL, formoterol mv., det mest købte lægemiddel i 2012, mens HPV-vaccinen var det næstmest omsatte
lægemiddel i den primære sundhedssektor.
Forbruget af medicin til hjerte- og karsygdomme udgør 42 procent af det samlede medicinforbrug i Danmark målt i døgndoser. Men udgifterne til hjerte- og karmedicin udgør
kun omkring 10 procent af de samlede medicinudgifter. Det skyldes blandt andet patentudløb, generisk konkurrence og apotekernes effektive substitution til det billigste lægemiddel.
Hjerte- og karsygdomme omfatter problemer med forhøjet kolesterol i blodet, forhøjet
blodtryk og hjertesvigt med videre. Der er gennem de senere år sket en moderat stigning i
forbruget af medicin til hjerte- og karsygdomme. Der blev i alt forbrugt lidt under 1,3 milliarder døgndoser i 2012 svarende til en stigning på 2,9 procent i forhold til 2011. I 2008
var forbruget godt 1,1 milliard døgndoser. Forbruget er dermed steget med knap 16 procent på 4 år.
Psykiske lidelser kommer ind på en andenplads over de folkesygdomme, der behandles
med mest medicin målt i døgndoser. Der blev i alt forbrugt knap 260 millioner døgndoser
medicin til psykiske lidelser i 2012, hvilket svarer til et fald på knap 2 procent i forhold
til 2011. Som en del heraf udgjorde forbruget af antidepressiv medicin 170 millioner
døgndoser i 2012, og forbruget heraf faldt med knap 3 procent i 2012 i forhold til 2011.
Apotekernes mest udleverede og omsatte lægemidler
Danskernes mest brugte lægemiddel er det kolesterolsænkende middel simvastatin. I
2012 udleverede apotekerne 1,6 millioner pakninger indeholdende 174 millioner døgndoser, hvilket er et fald på 1,3 procent i forhold til 2011. Året 2012 er første gang i omkring
20 år, hvor der kan konstateres fald i forbruget af simvastatin, der hidtil har haft meget
høje vækstrater helt op til 100 procent. Faldet i 2012 hænger blandt andet sammen med
en forskydning af forbruget over mod det nyere kolesterolsænkende lægemiddel, atorvastatin, hvor patentet udløb i 2012, og priserne faldt.
Nummer to på listen over flest udleverede døgndoser er amlodipin, der er et blodtrykssænkende lægemiddel. Amlodipin sælges blandt andet under navne som Norvasc og Exforge. Der blev i alt udleveret 139 millioner døgndoser amlodipin i 2012, hvilket er en
stigning på knap 5 procent i forhold til 2011.
På tredjepladsen på listen over flest udleverede døgndoser på apotekerne er acetylsalicylsyre i svag styrke, som er et blodfortyndende lægemiddel, der ofte sælges under navnene
Hjertemagnyl og Hjerdyl. Der blev i 2012 udleveret 135 millioner døgndoser, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit forbrugte 25 døgndoser acetylsalicylsyre i svag styr-
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ke. Forbruget af acetylsalicylsyre i svag styrke var stort set uændret i 2012 i forhold til
2011.
Apotekernes mest udleverede lægemidler, målt i døgndoser
Ændring ift. året
Niveau 2012
før, pct.
Omsætning, Døgndoser,
AIP,
mio.
Døgnmio. kr.
DDD Omsætning doser

Lægemidler med
flest udleverede
døgndoser

Eksempler på
handelsnavne

Eksempel på
anvendelse

Simvastatin
Amlodipin
Acetylsalicylsyre
Paracetamol
Furosemid
Ramipril
Bendroflumethiazid
og kalium
Enalapril
Losartan

Zocor
Norvasc
Hjertemagnyl
Panodil
Furix
Triatec
Centyl m.
kaliumklorid
Corodil
Cozaar

Kolesterolsænkende
Blodtrykssænkende
Blodfortyndende
Smertestillende
Blodtrykssænkende
Blodtrykssænkende

19
13
60
174
22
7

174
139
135
131
94
92

-33,9
-12,5
-2,0
1,4
-9,2
-46,6

-1,3
4,5
0,3
0,8
-1,6
4,5

Blodtrykssænkende
Blodtrykssænkende
Blodtrykssænkende

87
14
16

85
80
73

-6,3
7,7
-38,4

-5,6
0,5
9,1

Citalopram

Cipramil

Antidepressivum

18
429

54
1.056

-60,0
-12,4

2,4
1,0

Alle lægemidler
7.997
2.935
-4,6
Anm: Statistikken for apotekernes køb indeholder også vacciner mv., som lægerne får tilsendt direkte
fra Statens Serum Institut.
Kilde: Dansk Lægemiddel Information (DLI) og Danmarks Apotekerforenings beregninger.
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Sum af overstående

Målt på omsætningen i kroner for apotekerne i 2012 var formoterol mv. (Symbicort), det
mest købte lægemiddel. Formoterol mv., der er et lægemiddel mod luftvejssygdomme
som astma og KOL, omsatte i 2012 for knap 254 millioner kroner (målt i indkøbspris
ekskl. moms), hvilket er stort set uændret i forhold til 2011.
Lægemidlet er sprunget fra en fjerdeplads på listen over mest omsatte lægemidler i 2010
til en førsteplads i 2012, hvilket skyldes, at patenterne er udløbet for lægemidler, der tidligere har ligget øverst på listen over mest omsatte lægemidler. Disse lægemidler er efter
patentudløbet faldet betydeligt i pris, og omsætningen, målt i kroner, er dermed faldet.
Vaccine mod human papillomavirus (HPV-vaccinen Gardasil) var det næstmest omsatte
lægemiddel i den primære sundhedssektor i 2012 med en omsætning på knap 252 millioner kroner, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2011.
HPV-vaccinen forebygger blandt andet livmoderhalskræft. Vaccinen er siden 2009 inkluderet i det gratis børnevaccinationsprogram for 12-15-årige piger, og i 2012 og 2013
også midlertidigt for yngre kvinder op til 27 år. Den gratis vaccine udleveres af Statens
Serum Institut, men indgår i tallene, selvom den således ikke sælges på apotek. Apotekernes faktiske omsætning af vaccinen udgøres alene af privat betalt vaccination af
kvinder og mænd, der ikke er omfattet af det gratis vaccinationsprogram.
På tredjepladsen over de mest omsatte lægemidler på apotek i 2012 var det psykostimulerende middel, methylphenidat (Ritalin), med en omsætning på 191 millioner kroner.
Methylphenidat er et lægemiddel, der blandt andet anvendes ved ADHD.
De fleste lægemidler, der ligger højt på listen over de mest omsatte på apotek målt i kroner, er relativt dyre. Eksempelvis var den gennemsnitlige indkøbspris (eksklusive moms)
for formoterol 11 kroner per døgndosis i 2012. Omvendt koster danskernes mest brugte
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receptpligtige lægemiddel, det kolesterolsænkende lægemiddel simvastatin, kun 11 øre
per døgndosis målt i apotekets indkøbspriser.
Læs mere i ”Lægemidler i Danmark 2012”.

