Statistik over Nye Lægemidler
På eSundhed.dk under ’Nye Lægemidler’ kan du trække rapporter, der viser statistik over
brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter og
hvordan de forskellige variable er defineret.

1.1 Afgrænsning – hvilke lægemidler er med i statistikken
Statistikken omfatter nye receptpligtige lægemidler, der er solgt i primærsektoren.
Håndkøbslægemidler og lægemidler, der er begrænset til brug på sygehuse, er ikke med.
Nye lægemidler er i denne statistik afgrænset på følgende måde:
-

’Ny ATC-kode’:
Lægemidler med en ATC-kode1 som er ny på det danske marked, dvs. at der ikke
tidligere har været lægemidler med denne ATC-kode markedsført i DK

-

’Ufuldstændig ATC-kode med nye aktive stoffer (samme ATC)’:
Lægemidler med en ufuldstændig ATC-kode2, hvor lægemidlet hverken er i samme
substitutionsgruppe3 som eksisterende lægemidler med samme ufuldstændige ATCkode eller indeholder præcis de samme aktive stoffer

-

’Ny kombination af aktive stoffer (samme ATC)’:
Kombinationslægemidler, hvor lægemidlet hverken er i samme substitutionsgruppe 3
som eksisterende lægemidler med samme ATC-kode eller indeholder præcis de samme
aktive stoffer

Et lægemiddel tæller som nyt, hvis ovenstående er opfyldt med markedsføringsdato inden for
de seneste 3 år.

1

ATC-systemet (Anatomical Therapeutic Chemical) er en måde at klassificere lægemidler på ud fra deres

virkeområde, virkningsmekanisme og deres kemiske struktur. En ATC-kode dækker over et bestemt
aktivt stof eller en kombination af flere aktive stoffer. I nogle tilfælde kan der godt være flere forskellige
ATC-koder til det samme aktive stof, hvis det fx bruges til en anden lidelse, når det er en anden form, fx
creme i stedet for en tablet.
2

Hvis et lægemiddel er nyt, og der ikke er blevet tildelt en ATC-kode til det endnu, vil det optræde med

en ufuldstændig ATC-kode på et højere niveau. Her kan der også være lægemidler med andre aktive
stoffer med samme ufuldstændige ATC-kode.
3

Lægemidler i samme substitutionsgruppe er vurderet til at være ligeværdige og kan substitueres på

apoteket. Det betyder, at apoteket skal udlevere det billigste af lægemidlerne i samme
substitutionsgruppe.
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1.2 Definitioner
Definitionerne findes også i kort form, når man klikker på infoikonet

til de enkelte variable i

rapporten på eSundhed.dk. Nedenfor er enkelte af definitionerne uddybet yderligere.

1.2.1 Lægemiddel
Variablen indeholder:
Lægemidlets navn - Doseringsform - Navnet på det firma, der har markedsføringstilladelsen Markedsføringsdato for den første pakning.
Tallene i rapporterne er for alle styrker og pakningsstørrelser lagt sammen. Hvis der er
lægemidler med forskellige navne eller doseringsformer slået sammen, er begge navne/former
vist i teksten. Det samme gælder, hvis forskellige firmaer har markedsføringstilladelsen til de
lægemidler, der er slået sammen.
Alle lægemidler med samme ATC er slået sammen, når der er tale om en ny ATC-kode. Hvis
der er tale om ’Ufuldstændig ATC-kode med nye aktive stoffer (samme ATC)’ eller ’Ny
kombination af aktive stoffer (samme ATC)’, er lægemidler med samme ATC kun slået
sammen, når de aktive stoffer er identiske.

1.2.2 ATC
Lægemidlets ATC-kode og den tilhørende tekst. ATC-teksten beskriver de(t) aktive stof(fer) i
lægemidler med denne ATC-kode.
Bemærk, at i de tilfælde, hvor der ikke er tale om lægemidler med Ny ATC-kode, er det ikke
salget for hele ATC-koden, der vises. Men kun for de nye lægemidler nævnt under
Lægemiddel.

1.2.3 Status
Regler for udlevering af lægemidlet, samt oplysning om tilskudsstatus pr. den dato, der er
anvendt til at identificere de nye lægemidler. Den anvendte dato fremgår af infoboksen under
Status i rapporten, og er en dato i den sidste måned, der er data for.
OBS! Lægemidlet kan have haft en anden udleveringsbestemmelse eller tilskudsstatus
tidligere.

1.2.4 Antal personer – hele perioden (receptsalg)
Antal personer, der har købt lægemidlet på recept mindst én gang siden markedsføring.
OBS! Man må ikke lægge ’Antal personer’ fra to eller flere forskellige lægemidler sammen, da
personer kan have købt begge lægemidler og i så fald vil tælle med flere gange.
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1.2.5 Antal personer (receptsalg)
Antal personer, der har købt lægemidlet på recept i denne måned.
OBS! Man må ikke lægge ’Antal personer’ fra forskellige måneder sammen, da personer, der
har købt lægemidlet i mere end én måned, i så fald vil tælle med flere gange. Det samme
gælder ’Antal personer’ for forskellige lægemidler, der heller ikke må lægges sammen.
Vær også opmærksom på, at ’Antal personer’ ikke er et mål for hvor mange, der er i
behandling med lægemidlet i den pågældende måned, da det ikke er alle lægemidler, der skal
købes hver måned. Der kan altså være flere i behandling end det antal personer, der har købt
lægemidlet den pågældende måned.

1.2.6 Antal nye brugere (receptsalg)
Antal personer, der har købt lægemidlet på recept for første gang i denne måned uden at have
købt det i de forrige måneder.

1.2.7 Antal stoppede indenfor ½ år (receptsalg)
Antal personer, der har købt lægemidlet i denne måned, men ikke indløser ny recept inden for
det næste halve år.
Hvis en person køber medicinen med mere end et halvt års mellemrum, vil personen altså
tælle som stoppet i mellemtiden. Personen vil dog ikke tælle som ny bruger ved det næste køb
efter mere end et halvt år.

1.2.8 Antal stoppede indenfor ½ år – uden døde/udrejste (receptsalg)
Antal personer, der har købt lægemidlet i denne måned, men ikke indløser ny recept inden for
det næste halve år, og som ikke er enten døde eller emigreret inden for dette halve år.
Personen tæller ikke som død/udrejst, hvis datoen for død/udrejse ligger mere end et halvt år
efter deres sidste medicinkøb. Oplysninger om personer er døde eller udrejste, er fra en
bestemt dato og beskriver deres status på denne dato. Hvis en person tidligere i perioden har
været udrejst, men er flyttet ind i Danmark igen, vil personen ikke tælles som udrejst i denne
opgørelse.

1.2.9 Solgt mængde (receptsalg)
Den mængde, der er solgt på recept.
Mængden er opgjort i den enhed, der fremgår af variablen Mængdeenhed.
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1.2.10

Solgt mængde (primærsektor)

Den mængde, der er solgt i primærsektoren, dvs. receptsalg plus forskellige leverancer.
Undtagen til brug på sygehuse.
Mængden er opgjort i den enhed, der fremgår af variablen Mængdeenhed.

1.2.11

Solgt mængde (sygehuse)

Den mængde, der er leveret til sygehusafdelinger.
Mængden er opgjort i den enhed, der fremgår af variablen Mængdeenhed.

1.2.12

Mængdeenhed

Lægemidlers mængde opgøres i langt de fleste tilfælde i Definerede Døgn Doser (DDD). DDD
er en fiktiv enhed, der bruges til at sammenligne mængdeforbrug af lægemidler. Lægemidlers
DDD fastsættes af WHO. I de tilfælde, hvor WHO ikke har fastsat en DDD, tildeler
lægemiddelstatistikken på Statens Serum Institut lægemidlet en national DDD. I de tilfælde,
hvor det ikke giver mening at tildele en DDD, bliver lægemidlet tildelt en anden enhed. Det
kan fx være gram, liter, stk.

1.2.13

Andel receptsalg (af primærsektor)

Hvor stor en del af salget i primærsektoren, der er receptsalg til enkeltpersoner.
For den del, der ikke er receptsalg, kan vi ikke tælle antal brugere.

1.2.14

Andel receptsalg (af totalsalg)

Hvor stor en del af totalsalget, der er receptsalg. Totalsalget er salg i primærsektor +
sygehuse.
For den del, der ikke er receptsalg, kan vi ikke tælle antal brugere.

1.2.15

Omsætning (primærsektor)

Omsætningen i kroner i primærsektor.
Omsætningen i primærsektoren er summen af de samlede ekspeditionspriser omfattende både
patientbetaling og evt. tilskud betalt af region eller kommune. Ekspeditionsprisen er den
aktuelle pris på salgstidspunktet plus moms og recepturgebyr (når solgt på recept).

1.2.16

Omsætning (sygehuse)

Omsætningen i kroner på sygehusene.
Omsætningen i sygehussektoren er siden 2011 indberettet som ’sidst indberettede indkøbspris’
plus moms.
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