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Läkemedelskostnader 2013:T1 
 

Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen grundad på försäljningsdata 

inrapporterad till landstingets VAL-databas från i huvudsak Apotekens Service AB. 

Rapporten belyser kostnadsutvecklingen för läkemedel och läkemedelsnära varor 

vilka har hämtats ut på recept av invånarna i Stockholms län. Denna utgåva omfattar 

enbart recept då fullständiga försäljningsdata om rekvisition liksom 

läkemedelsberedningar ännu inte föreligger för 2013. Förutom ekonomisk 

information lämnas även viss information om receptköpen ur ett kvalitetsperspektiv 

såsom vårdgivarnas följsamhet till olika terapirekommendationer som Kloka Listan.  
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Fortsatt kostnadsminskning för recept under 2013 
Landstingets kostnader för läkemedel på recept sjönk under första 

tertialet med 1,8 procent. Fler prissänkta generiska läkemedel såsom 

kandesartan och atorvastatin, i kombination med effekterna av tidigare 

reducerat högkostnadsskydd för recept samt få och återhållsamma 

nyintroduktioner av receptförskrivna läkemedel, var några orsaker till 

utvecklingen. Förskrivningen av antibiotika sjönk under första kvartalet 

med tolv procent och förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre 

sjönk med sex procent.   

 

 

Endast receptförsäljning 
Landstingets samlade kostnader för läkemedel på recept sjönk under första tertialet 

2013 med 1,8 procent. Inklusive läkemedelsnära varor minskade kostnaderna med 

1,1 procent, Tabell 1. Väsentliga orsaker till denna kostnadsminskning var: 

 

- Få och återhållsamma nyintroduktioner av läkemedel med breda 

indikationer.  

- Ytterligare generiskt utbud efter utlöpande patent såsom atorvastatin 

(Lipitor mot höga blodfetter) och kandesartan (Atacand mot främst högt 

blodtryck). Jämför de minskade kostnaderna för ATC-grupp C, Figur 3. 

- Tidigare reducerat högkostnadsskydd i kombination med fler generiska eller 

parallellimporterade läkemedel. 

- Minskad förskrivning av antibiotika enlighet med Stramas 

rekommendationer. 

- Något minskad förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre i enlighet med 

den nationella äldresatsningen. 

- Fortsatt övergång till kostnadseffektivare terapi såsom paracetamol istället 

för tramadol vilket är olämpligt till äldre enligt Socialstyrelsen. 

 

 

Efter bytet av leverantör av rekvirerade läkemedel vid årsskiftet (från Apoteket 

Farmaci till ApoEx respektive APL för beredningar), har leveransstatistiken blivit 

ofullständig. Rapporten för första tertialet omfattar därför endast recept och kan 

därför inte lämna någon helhetsbild av läkemedelskostnaderna i länet. Det gäller 

särskilt medel mot tumörsjukdomar, blodprodukter och blodersättningsmedel, 

anestesimedel och medel mot ögonsjukdomar vilka försäljs på rekvisition till särskilt 

stora belopp. Fullständiga försäljningsdata för rekvisitioner beräknas finnas i VAL 

efter sommaren. Fördjupad analys av kostnadsutvecklingen för läkemedel som 

administreras på sjukhus kommer då att göras. Uppgifter om den samlade 

försäljningen av receptfria läkemedel i länet på apotek och i övrig handel, finns inte 

heller i denna rapport.   

 

Landstingets kostnader för den allmänna läkemedelssubventionen liksom 

kostnadernas andel av totalbeloppet för läkemedel, fortsatte att sjunka något under 
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årets första fyra månader, Figur 1. Denna trendförändring inleddes redan före 

sänkningen av högkostnadsskyddet. Huvudorsakerna till de minskade kostnaderna 

2013 synes därmed vara mer långsiktiga. Den fortsatta priskonkurrensen genom 

parallellimport och ökat generiskt utbud synes ha varit grundorsaken. Denna 

utveckling syns inom de flesta läkemedelsgrupper. Undantagen är områden med 

väsentlig nyintroduktion av läkemedel. Även biologiskt framställda läkemedel har 

fått en ökad konkurrens. Således har användningen av likvärdiga biologiska 

läkemedel till lägre kostnad (”biosimilars”) ökat, sannolikt på grund av sjukhusens 

ökade kostnadsansvar. Ett exempel är erytropoetin (Retacrit). 

 
Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av receptförskrivna läkemedel och läkemedelsnära produkter 

2013-T1 jämfört med 2012-T1. Uppgifter om rekvisitioner och egenvårdsläkemedel saknas. Källor: 

VAL/GUPS och Läkemedelsbokslut april 2013. 

 
*) Källa: Läkemedelsbokslutet SLL april 2013 K. Sollermark. 
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Figur 1. SLL-kostnad för läkemedelsförmånen per månad och andel av totalbelopp. Frikortsbeloppet i 

den allmänna läkemedelsförmånen höjdes den 1 januari från 1 800 till 2 200 kr liksom stegen i 

högkostnadstrappan. Källa: VAL / GUPS. 

 

Landstingskostnadens andel av totalbeloppet för recept har sjunkit sedan mitten av 

2011, Figur 1. Detta påverkades ringa av förändringen i högkostnadsskyddet 2012. 

Fler läkemedel utan subvention såsom hostmediciner och vissa p-piller liksom 

ökade kostnader för främst fria HIV-läkemedel enligt Smittskyddslagen vilka 

faktureras SLL direkt, har troligen också minskat förmånskostnadens andel. Den 

minskade förmånskostnaden kan således vara delvis skenbar eftersom kostnaden för 

fria läkemedel inte är inkluderad.  
 

Kostnaden för specialläkemedel på recept fortsatte att stiga liksom kostnadsandelen 

Figur 2. Av receptläkemedel med störst kostnadsökning var 14/15 specialläkemedel, 

Figur 4a. Jämför även Figur 3. 

 

 
Figur 2. Fördelning av SLL-kostnad för recept per första tertial mellan bas- och specialläkemedel i 

Stockholms län. Källa: VAL / GUPS. 

Immunsuppressiva ökade mest 
Den kostnadsmässigt största gruppen på recept, läkemedel mot tumörer och 

rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L, ökade även mest i kostnad, Figur 3. Det 

var delgrupperna L04 som innefattar TNF-hämmare mot bland annat 

reumatologiska sjukdomar och L01, onkologiska medel, som ökade mest, + 10 

respektive +9 procent, Tabell 2. Störst receptkostnad och näst största 

kostnadsökning för enskilt läkemedel betingade adalibumab (Humira) Tabell 3 

respektive Figur 4a. Adalimumab tillhör grupp L04.  

 

Av 15 läkemedel på recept med störst kostnadsökning, Figur 4a, finns från grupp L 

tre TNF-hämmare mot reumatoid artrit respektive psoriasis, fingolimod mot 
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multipel skleros och två onkologiska medel. Av 25 läkemedel med receptkostnad, i 

topp, Tabell 3, tillhörde knappt en tredjedel grupp L. Generisk konkurrens är  

 

 

Figur 3. ATC-1-grupper av läkemedel på recept med störst SLL-kostnad januari-april jämfört med 

föregående år samt förändring i procent. Källa: VAL / GUPS. 
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Tabell 2. Beloppsmässigt största undergrupper av läkemedel (ATC-3). SLL-kostnad för 

läkemedelsförmån, avrundade belopp Mkr. Källa: VAL / GUPS. 

 
mindre aktuell i grupp L, även om det nu finns några generika. Av åtta L- läkemedel 

på topplistan var två utbytbara, till följd av parallellimport. TNF-hämmarna har nu 

möjligen nått flertalet patienter med inflammatoriska sjukdomar aktuella för sådan 

behandling. Det kan vara orsak till såväl utplanande kostnadstrend, Figur 6, som 

trenden för antalet behandlade unika patienter per år, Figur 7. Andra förklaringar 

kan vara minskad dosering eller byten mellan läkemedel. Tand och 

läkemedelsförmånsverket TLV genomdrev även en smärre prissänkning för några 

TNF-hämmare under 2012. 

Allt större andel perorala medel generiska 
ATC-grupperna N - Nervsystemet, R - Andningsorganen och J – Infektioner, 

minskade i kostnad, vilket delvis är ett trendbrott. Det förklaras nästan helt av 

utbyte till generiska eller parallellimporterade produkter. Det totalt femte mest 

kostsamma läkemedlet, metylfenidat (Concerta) mot ADHD, finns i grupp N, Tabell 

3. Medlet fortsatte att stiga kraftigt i kostnad under perioden, Figur 4a. De generiskt 

tillgängliga medlen oxikodon och fentanylplåster mot kraftig smärta (ATC-grupp 

N02) liksom buprenorfin (Subutex) och metadon mot opiatmissbruk (N07) gav i 

motsats stora kostnadsminskningar, jämför Tabell 2 samt Figur 4b. Tramadol mot 

smärta (N02) fortsatte att minska i volym och kostnad genom övergång till annan 

terapi, jämför Kloka Råd och Äldresatsningen Tabell 4 samt Appendix Figur 12d. 

Pregabalin mot ångest och neuropatisk smärta finns på topplistan över 

ATC-grupp 2012-T1 2013-T1 Diff. MKr Diff. (%)
Immunsuppressiva (L04) 188 207 19 10

Medel vid astma KOL (R03) 109 108 -1 -1

Antidepressiva, ADHD, demens (N06) 92 98 6 6

Diabetesmedel (A10) 69 70 1 2

Hemostatika (mot blödarsjuka) (B02) 66 69 3 4

Neuroleptika, hypnotika etc. (N05) 59 58 -1 -2

Cytostatika (L01) 47 52 4 9

Analgetika (N02) 50 47 -2 -5

Immunstimulerare (bl. a. mot MS) (L03) 56 46 -10 -17

Könshormoner (G03) 44 43 -1 -1

Antiepileptika (N03) 43 42 -2 -4

Antikoagulantia (B01) 34 37 3 10

Hypofys- hypotalamushormoner (H01) 33 34 1 4

Medel vid anemier (B03) 25 23 -2 -6

Ögonläkemedel (S01) 23 21 -2 -8

Parkinsonmedel 23 20 -3 -13

Antibiotika (J01) 22 18 -4 -16

Urologiska medel (G04) 20 18 -3 -14

Blodfettsänkare (C10) 31 17 -14 -44

Medel mot beroende mm (N07) 22 17 -5 -23
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receptläkemedel med störst kostnad, Tabell 3, trots att det har förekommit rapporter 

om risk för missbruk. Volymen var dock oförändrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Kostnadsminskningen för ATC-grupp R berodde främst på montelukast (Singulair 

mot astma; R03) och desloratadin (Aerius mot allergi; R06) vilka relativt nyligen har 

kommit i generisk form. Därmed har kostnaderna fallit, trots oförändrad volym. 

Fortfarande tillhör astmaläkemedlen de mest kostsamma läkemedelsgrupperna, 

Tabell 2, samt Tabell 3, rad 4 respektive 20. En orsak är ökad förekomst av astma 

och KOL. Pulverinhalatorer är dessutom tekniskt unika varför generisk konkurrens 

inte är aktuell. 
 

Kostnadsminskningen för infektionsläkemedel avsåg främst antibiotika, Tabell 2. 

Det var ökad priskonkurrens för främst flukloxacillin mot sårinfektioner men även 

för ”vanligt penicillin” som minskade kostnaderna. Bland antivirala medel sjönk 

volymen av telaprevir mot hepatit C vilket skulle kunna förklaras av att många 

patienter nu har fått sin behandling och blivit besvärsfria. 

 
Ögonläkemedel minskade med 9 procent vilket beror på att latanoprost mot 

glaukom är generiskt vilket redan tidigare har resulterat i kraftigt kostnadsfall. 

Blodprodukter och läkemedel blodsjukdomar och koagulationsrubbningar (B) steg 

totalt med tre procent, Figur 3. Det berodde delvis på läkemedlen mot hemofili vilka 

steg med 4 procent, Tabell 2, jämför Figur 4a. Antikoagulantia steg med 10 procent. 

Nytillkomna antikoagulantia som alternativ till Waran såsom dabigatran (Pradaxa) 

och rivaroxaban (Xarelto) har ett 10-20 gånger högre pris än warfarin. Inräknat 

INR-kontroller för warfarin, bedöms de dock som kostnadsneutrala. Osäkerheten i 

kunskapsläget för dessa nya antikoagulantia och bristen på antidot har gjort att 

berörda expertråd har förespråkat försiktig introduktion, vilket förefaller ha skett. 

Medel vid anemier (B03) sjönk i kostnad på grund av priskonkurrens av 

parallellimport trots total volymtillväxt. Det berodde också på kraftigt ökad 

användning av erytropoetin framställt med alternativ biologisk metod (Retacrit), 

Tabell 2.  

Botulinumtoxin fortsatte att öka kraftigt i volym och därmed kostnad, Figur 4a. 

Samtidigt minskade bisfosfonater med 10 procent både i volym och kostnad trots 

nationella riktlinjer om behandling av äldre kvinnor för ökad prevention mot 

osteoporos. Kostnaderna för cox-hämmare sjönk också med cirka 10 procent, bland 

annat på grund av byte från diklofenak till naproxen enligt Kloka Listans 

rekommendationer. Totalt steg kostnaderna för  ATC-grupp M med fyra procent, 

Figur 3. 
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Figur 4a. Största ökningar 2013-T1 för läkemedel via recept i SLL-kostnad Mkr se ovan. 

Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Läkemedel med priskonkurrens och 

som ingår i utbytessystemet är markerade med PU eller GU, se förklaring. Källa: VAL/GUPS 

 

 
Figur 4b. Största minskningar 2013-T1 för läkemedel via recept i SLL-kostnad Mkr, jämför Figur 4a.  

Källa: VAL/GUPS  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

PU  Tiotropiumbromid ( SPIRIVA ) -  KOL

Follitropin alfa ( GONAL-f )  - infertilitet

Syre ( Medicinsk Oxygen AGA ) - syrebrist

PU  Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni

Ustekinumab ( STELARA ) - psoriasis

Erytropoetin ( EPREX ) - anemi

Infliximab ( REMICADE ) -   reumatoid artrit

Botulinumtoxin (BOTOX) - muskelförlamning

Dabigatran ( PRADAXA ) - blodpropp

Koagulationsfaktor viii, .( HAEMATE ) - blödarsjuka

Imatinib ( GLIVEC )  - tumörsjukdom (leukemi)

PU  Lenalidomid ( REVLIMID )  - multipet myelom

PU  Metylfenidat ( CONCERTA ) - ADHD

Adalimumab ( HUMIRA ) -   reumatoid artrit

Fingolimod (GILENYA) - multipel skleros

Förändring Mkr 2013 -T1

Basläkem. i Kloka Listan 2013

Basläkem. övr.

Spec.läkem. Kloka Listan 2013

Spec.läkem. övr.

GU = generiskt utbytbart
PU = parallellimporterat, utbytbart

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1

Kandesartan ( ATACAND ) - hypertoni, hjärtsvikt GU

Atorvastatin ( LIPITOR ) - förhöjda blodfetter GU

Pegfilgrastim (NEULASTA) - blodbildsförändring av cytostatika PU

Buprenorfin ( SUBUTEX ) - opiatmissbruk GU

Kandesartan, hydroklortiazid ( ATACAND PLUS ) - hypertoni GU

Pramipexol ( SIFROL ) - Parkinsons sjukdom PU

Mykofenolsyra ( CELLCEPT ) - transplantationsavstötning

Quetiapin ( SEROQUEL ) - psykos GU

Interferon beta-1a ( AVONEX ) -  multipel skleros PU

Donepezil ( ARICEPT ) - Alzheimers sjuikdom GU

Desloratadin ( AERIUS ) - allergi GU

Montelukast ( SINGULAIR ) - astma GU

Darbepoetin alfa ( ARANESP ) -  anemi PU

Oxikodon (OXYCONTIN) - svår smärta GU

Tolterodin ( DETRUSITOL SR ) - inkontinens GU

Förändring Mkr 2013-T1

Basläkem.  Kloka Listan 2013

Basläkem. övr.

Spec.läkem. Kloka Listan 2013

Spec.läkem. övr.

GU = generiskt utbytbart
PU = parallellimporterat, utbytbart
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Tabell 3 Läkemedel på recept, SLL-kostnad i topp januari-april, 2013 jämfört med 2012. Rek (S): 

Rekommenderat endast inom specialiserad vård. Basläkemedel: Se definition sid. 16. Källa: VAL / 

GUPS.  

 

 
 

 

ATC-grupp, Läkemedel (PRODUKT - exempel) - användningsområde Kloka 

Listan

Basläkem. 

(Bas); 

Genriskt / 

parallell-

importerat; 

utbytbart 

(GU / PU)

2013-T1 

Mkr

Diff  

2012-T1 

Mkr

Diff (%)

L04AB04 Adalimumab ( HUMIRA ) -   reumatoid artrit Rek (S) - 65 5 9

L04AB01 Etanercept ( ENBREL ) -  reumatoid artrit - - 60 -1 -2

B02BD02 Antihemofilifaktor a (faktor viii) ( ADVATE ) -  blödarsjuka - - 45 0 1

R03AK07 Formoterol + budesonid - ( SYMBICORT TURBUHALER ) - astma Rek Bas PU 43 1 2

N06BA04 Metylfenidat ( CONCERTA ) - ADHD Rek (S)  PU 35 5 15

L03AB07 Interferon beta-1a ( AVONEX ) -  multipel skleros -  PU 23 -3 -11

R03BB04 Tiotropiumbromid ( SPIRIVA ) -  KOL Rek Bas PU 19 1 8

L01XE01 Imatinib ( GLIVEC )  - tumörsjukdom (leukemi) - - 18 3 18

N03AX16 Pregabalin ( LYRICA ) -  ångest, neuropatisk smärta,  epilepsi PU - Bas 17 0 1

H01AC01 Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning - - 16 0 -3

A10AE04 Insulin glargin ( LANTUS ) - diabetes mellitus Rek (S) Bas 16 0 1

L04AD02 Takrolimus (PROGRAF) - transplantationsavstötning - PU 15 1 4

L04AX04 Lenalidomid ( REVLIMID )  - multipet myelom - PU 14 4 43

B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN ) - blodpropp Rek Bas 14 1 5

R03AK06 Salmeterol + flutikason - ( SERETIDE DISKHALER )  - astma Rek Bas PU 14 -1 -4

L04AB02 Infliximab ( REMICADE ) -   reumatoid artrit Rek (S) - 13 2 18

A10AB05 Insulin, aspart ( NOVORAPID ) - diabetes Rek Bas 12 0 2

B02BD08 Eptacog alfa ( NOVOSEVEN ) - blödarsjuka - - 11 1 6

L04AA27 Fingolimod (GILENYA) - MS - - 11 6 128

N05AX12 Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni - - 11 2 19

J06BA01 Immunoglobulin s.c.( GAMMANORM ) -  immunbrist - - 11 1 11

A10AC01 Insulin (humant) ( INSULATARD ) Rek Bas 10 1 8

N05AH04 Quetiapin ( SEROQUEL ) - psykos Rek (S) GU 10 -3 -22

N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) -  smärta, feber Rek Bas GU 10 0 1

R03BA02 Budesonid ( PULMICORT TURBUHALER ) - astma Rek Bas PU 9 -1 -5

B03XA01 Erytropoetin ( EPREX ) - anemi Rek (S) - 9 2 25

N04BA02 L-dopa och dekarboxylashämmare (Parkinsons sjukdom ) Rek Bas 9 0 5

G03GA05 Follitropin alfa ( GONAL-F ) - infertilitet - - 9 1 20

N03AX14 Levetiracetam ( KEPPRA ) - epilepsi Rek (S) - 9 1 15

A10AD05 Insulin, aspart mix ( NOVOMIX ) - diabetes Rek Bas 9 0 -1
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Figur 5. Samlad läkemedelskostnad, recept + rekvisition, för TNF-hämmare i Stockholms län oavsett 

insättningsorsak. Källa: VAL/GUPS. 

 

 

Figur 6. Antal patienter behandlade med TNF-hämmare i Stockholms län. Uppgifterna för första 

tertialet 2013 är inte representativa för helåret då fler behandlade patienter väntas tillkomma. Källa: 

www.socialstyrelsen.se samt GUPS och VAL. 
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Störst kostnad för läkemedel som förskrivs från sjukhusen 
Kostnaderna för receptläkemedel från akutsjukhusen tenderade att fortsatt förbli 

oförändrade, Figur 7. De största kostnadsminskningarna kom för de läkemedel som 

förskrevs av husläkare och andra specialistläkare i öppenvård. 

 

 

Figur 7. Landstingskostnad för recept uppdelat per vårdgren januari–april. Källa: VAL/MJH 

Minskad antibiotikaförskrivning 
Under årets första månader förblev den samlade receptförskrivningens följsamhet 

till Kloka Listan oförändrat 81 %, Tabell 4. Det förklaras av att få läkemedel i topp 

räknat i volym saknas i Kloka Listan. Husläkarverksamheterna har cirka fem 

procent högre följsamhet till Kloka Listan än genomsnittliga förskrivare. Det 

förklaras av hög andel basläkemedel vilka i hög grad är representerade i listan.  

Av de tre Kloka Råd om läkemedelsförskrivning som går att följa upp med 

kvalitetsindikatorer baserade på den löpande läkemedelsstatistiken, återfinns i 

princip två även bland nationella kvalitetsindikatorer. Dessa båda följs upp separat 

med anledning av satsningen på minskad förskrivning av antibiotika respektive 

säkrare förskrivning till äldre. Detta kan ha bidragit till att utfallet för dessa har 

förbättrats, Tabell 4 och appendix Figur 8b+c. Den tredje indikatorn gäller 

syrahämmare, PPI, om vars användning det inte finns några nationella kampanjer. 

Förskrivningen av PPI fortsatte att stiga i strid mot läkemedelskommitténs 

rekommendationer, Figur 8a. Förskrivningen av luftvägsantibiotika till barn sjönk 

med 12 procent, appendix Figur 8 b, medan volymen av propiomazin (Propavan) 

mot sömnsvårigheter och tramadol mot värk, minskade i volym med cirka 10 
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procent, appendix Figur 8c. Tramadol rekommenderas sedan flera år inte i Kloka 

Listan. 

 

Antibiotikaförbrukningen, räknat som antal uthämtade antibiotikarecept per 1000 

invånare, minskade i Stockholms län med tolv procent under första kvartalet jämfört  

 

Tabell 4. Utfall av Kloka råd från Stockholms läns läkemedelskommitté vid läkemedelsförskrivning 

2012. Fetstil 2013-T1 där bibehållet positivt resultat eller förbättring har uppnåtts. 

 
med samma kvartal 2012, appendix Figur 8d. I hela Sverige var minskningen under 

samma period nio procent. SLL är dock fortfarande det landsting som hade den 

högsta användningen av antibiotika i landet. Det var framförallt luftvägsantibiotika 

som minskade. Minskningen var störst bland barn under femton år. Jämför med 

utfallet för indikator nummer två i Tabell 4. Andelen recept på penicillin V till barn 

av recept på luftvägsantibiotika förblev däremot oförändrad jämfört med föregående 

år, Figur 8e.  

 

Följsamhet till Kloka Listan Beräkning enligt DU90% Ej relevant 81% 81% -

Kloka Råd 2013

Behandling med PPI är olämplig vid 

magont utan känd orsak liksom inför 

gastroskopi.

Volym protonpumpshämmare (DDD / 1000 

invånare & dag; TID, rullande 12 mån R12)

Skall minska 39 40 8a

Avvakta med antibiotika i 2–3 dygn vid 

okomplicerad otit hos barn 1–12 år

Volym luftvägsantibiotika Recept / 1000 inv 

TIN R12 (månadsmedelvärde)

Skall minska 33 29 8b

Undvik propiomazin och tramadol till 

äldre (>= 75 år)

Volym propiomazin och tramadol i DDD/TID 

R12 (månadsmedelvärde)

Skall minska 42 38 8c

Antibiotika STRAMA Stockholm

Antibiotikaförskrivningen  bör minska  

i hela riket.

Totalt antal antibiotikarecept (exkl. 

metanamin) per 1000 invånare

250 recept / 

1000 invånare 

och år 

(nationellt 

mål)

414 383 8d

Antibiotika bör användas mer 

restriktivt vid övre luftvägsinfektioner. 

Andel recept (%) penicillin V av 

luftvägsantibiotika till barn, ålder: 0-6 år

Skall öka 69% 69% 8e

Använd inte kinoloner vid 

okomplicerad cystit hos kvinnor.

Andelen receptposter nitrofurantoin, 

pivmecillinam och trimetoprim av UVI-

antibiotika hos kvinnor 18-79 år

Skall öka 86% 86% 8f

Nationell äldresatsning

Vissa läkemedel bör endast ges till 

äldre om det finns välgrundad och 

aktuell indikation som regelbundet 

följs upp. Förväntad nytta måste stå i 

rimlig proportion till riskerna

Andelen personer 75 år och äldre per 1000 

invånare som får olämpliga läkemedel enligt 

Socialstyrelsens särskilda förteckning,

Skall minska 63 59 8g

Neuroleptika bör endast ges vid 

psykotiska tillstånd. Äldre är särskilt 

känsliga för dess biverkningar 

inklusive ökad risk för stroke.

Andelen personer 65  år och äldre som har 

dosdispenserade neuroleptika (N05A) per 

1000 invånare.

Skall minska 9 9 8h

Cox-hämmare (NSAID) bör ges 

restriktivt till äldre då dessa löper 

ökad risk för sår och blödningar i 

magtarm-kanalen, vätskeretention, 

hjärtinkompensation samt nedsatt 

njurfunktion.

Andelen personer 75 år  år och äldre som 

får cox-hämmare (M01A utom glukosamin)  

per 1000 invånare.

Skall minska 23 23 8i

Rekommendationer / uttalanden 2012-T1 Figur 

APPENDIX

2013-T1MålvärdeKvalitetsindikatorer 2013
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Kunskapen bland förskrivare om olämpliga läkemedel till äldre steg. Det var 

sannolikt tack vara framgångsrikt evidensstöd. Förskrivningen sjönk med cirka 6 

procent, appendix Figur 8h. Däremot påverkades inte förskrivningen av 

neuroleptika till äldre, Figur 8g.  Det kan förklaras av ofullständiga kunskaper om 

vilka diagnoser som är orsak till denna förskrivning. Misstanken har varit 

demensbetingade tillstånd men det är inte visat att så numera är fallet. 

Förskrivningen av cox-hämmare till äldre var oförändrad, möjligen till följd av få 

alternativa och säkrare antiinflammatoriska medel, appendix Figur 8i, jämför 

utvecklingen för ATC-grupp M ovan. 

 

Sammanfattningsvis följdes Kloka Listans och expertrådens rekommendationer väl 

under perioden vilket medverkade till väl evidensbaserad och kostnadseffektiv 

läkemedelsterapi på recept.   
 
Sten Ronge    Björn Wettermark  

Apotekare    Enhetschef, docent 

Utvecklingsavdelningen  Utvecklingsavdelningen    
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Läkemedelsdefinitioner: 

 

Basläkemedel 

Enligt definition inom SLL, läkemedel som vanligtvis insättes inom primärvården. 

Omklassificering från specialläkemedel, beslutas av läkemedelskommittén.  

 

DDD  

Definierad Daglig Dygnsdos, vid sidan om antal recept,  

Vedertaget volymmått för läkemedel med begränsningen att det  

i princip endast gäller läkemedel för daglig medicinering tillfört genom munnen, samt 

att DDD med några undantag inte överensstämmer med normaldosering i Sverige. 

 

DU90%  

Metod för uppföljning av följsamhet till rekommendationslista baserad på DDD som 

innebär att visst utrymme lämnas för att avvika från rekommendationerna på grund av 

bristande tolerans hos enskilda patienter och andra individuella faktorer. 

 

Fria läkemedel  

Enligt Smittskyddslagen SML är landstingen skyldiga att kostnadsfritt tillhandahålla 

läkemedel mot smittfarliga sjukdomar. Därutöver har SLL beslutat att generellt för 

länsinvånarna subventionera vissa läkemedel som p-piller till unga eller vissa 

läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. Landstinget subventionerar även 

vissa läkemedel i särskilda vårdärenden. Dessa SLL-kostnader måste särskilt adderas 

till SLLs kostnaderna för den allmänna läkemedelssubventionen för att ge en 

heltäckande kostnadsbild. Däremot ingår de automatiskt i totalbeloppet för läkemedel 

eftersom dessa kostnader ingår i statistikens belopp för SLL-invånarnas egenavgifter 

vid receptköp, vilka inte särredovisas i denna sammanställning. 

SLL-kostnad  

I denna framställning förmånsbelopp vid receptförsäljning samt fakturerat  

belopp för rekvisitioner vårdgivare inom Stockholms län oavsett driftsform.   

 

Specialläkemedel 

Läkemedel som vanligtvis endast insättes inom specialiserad vård.  

 

Totalbelopp läkemedel 

Summan av förmånsbelopp och egenavgifter för receptförsäljning samt fakturabelopp 

för rekvisitioner netto eventuell upphandlingsrabatt SLL, för cytostatika ATC-grupp 

L01 är beloppet brutto rabatter, se text och tabeller. 

 

VAL  

Landstingets databaser för sjukvårdsdata, för uppföljning och analys av vården. 
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Figur 8 a: Receptköp av protonpumpshämmare PPI antal dygnsdoser DDD per månad i SLL. Källa: 

GUPS. 

 

 

Figur 8 b: Receptköp av luftvägsantibiotika till barn 1-12 år SLL per månad. Källa: GUPS. 
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Figur 8 c: Receptköp av propiomazin mot sömnsvårigheter och tramadol mot smärta till äldre 75+ i 

SLL per månad. Källa: GUPS. 

 

 
 

 

Figur 8 d: Receptköp av antibiotika exkl. metenamin i SLL per månad. Källa: GUPS. 
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Figur 8 e: Andel receptköp fenoximetylpenicillin av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år i SLL per 

månad (%). Källa: GUPS. 

 

 
Figur 8 f: Andel receptköp icke-kinoloner mot UVI till kvinnor 18-79 år i SLL per månad (%). Källa: 

GUPS. 
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Figur 8 g: Antal individer 75+ med olämpliga läkemedel i SLL. Källa: GUPS. 

 

 
 

Figur 8 h: Antal individer 65+ med dosdispenserad neuroleptika. Källa: GUPS. 
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Figur 8 i: Antal individer 75+ med cox-hämmare exkl. glukosamin. Källa: GUPS. 

 

 
 

 

 

 

 

 


