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Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2010-2011
Den bifogade rapporten ger en bedömning över den förväntade kostnadsökningstakten för
läkemedel i Stockholms län 2010-2011, vilka läkemedel som förutspås öka respektive
minska mest i kostnad samt en analys av kvalitetsbrister och besparingsmöjligheter.
Rapporten har tagits fram av av SLL:s kliniska experter och sakkunniga tjänstemän vid
Medicinskt Kunskapscentrum, Stockholms läns landsting. Den är ett stöd för sjukvård och
beslutsfattare att få en bra medicinsk och kostnadsmässig överblick över utvecklingen
inom läkemedelsområdet. Rapporten kan med fördel användas som underlag för
kvalitetsarbete och kompetensutveckling. Den kan även användas lokalt vid uppföljning av
läkemedelskostnader med anledning av det nyligen införda decentraliserade
kostnadsansvaret för öppenvårdsläkemedel (KÖL).
Här är ett axplock ur rapportens förslag på kvalitetsförbättringar:
•

Användningen av warfarin bör öka vid förmaksflimmer enligt Kloka Råd.
Läkemedlet reducerar risken för TIA/stroke eller perifer emboli med 60-85
procent. Lågdos-ASA reducerar risken med endast 20 procent.

•

Aktivt val av generika för läkemedel som inte byts på apoteken skulle spara många
miljoner. Det är endast preparat som Läkemedelsverket bedömer utbytbara som
får substitueras på apotek. Läkemedel som har indikation epilepsi är inte
utbytbara och inte heller preparat där läkemedelsformerna skiljer sig åt.

•

SLL har den största antibiotika-användningen i landet, både hos barn och vuxna.
Cefalosporinanvändningen bör minska rejält på sjukhusen för att påverka
utvecklingen av ESBL-resistenta bakterier.
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Kostnadsutveckling och prognos för 2010-2011
Prognosskrivarna bedömer att kostnadsökningstakten för läkemedel i Stockholms län
kommer att mattas av något under 2010, för att öka mer 2011. Utvecklingen tyder på en
kostnadsökning totalt för rekvisitions- och receptläkemedel exklusive vacciner på totalt
2,0 procent 2010 och 4,0 procent 2011.
De största kostnadsökningarna förutspås för TNF-alfahämmare, medel vid ADHD,
antivirala medel, antiastmatika och immunsuppresiva läkemedel. Inom onkologin, som
tidigare år ökat snabbast, förutspås en dämpad kostnadsökningstakt.
Störst kostnadsminskningar förväntas för angiotensinreceptorblockerare och endokrin
terapi vid bröstcancer. Detta förklaras av patentutgångar. Andra grupper vars kostnader
kommer att minska är betablockerare och bantningsmedel.
Bakgrund till prognoser och antaganden, tabeller med nya läkemedel och indikationer
samt förväntade patentutgångar tillsammans med ytterligare fakta framgår av bifogad
rapport som även kan laddas ned från www.janusinfo.se.
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