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Sammanfattning 
Introduktion 

Det finns skillnader i läkemedelsanvändningen mellan Europas länder. Skillnaderna kan bla 

ligga i olika förskrivningsmönster där antal tillgängliga läkemedel på marknaden och olika 

behandlingsstrategier har en viss betydelse. Både ur samhälls- och individperspektiv är det 

viktigt att ha en hög kvalité på förskrivningen av läkemedel och det har föreslagits att det 

finns ett samband mellan hög kvalité och användningen av ett begränsat antal 

väldokumenterade läkemedel. Internationella jämförelser ger möjligheter för länder att 

jämföra sin läkemedelsanvändning med andra, vilket kan leda till utveckling av nya riktlinjer i 

en strävan mot evidensbaserad läkemedelsanvändning. Internationella jämförelser är dock 

förenat med många fallgropar och ställer krav på standardiserade metoder för mätningar.  

Euromedstat driver ett projekt med huvudsyfte dels att utveckla indikatorer för att förbättra 

möjligheterna till internationella jämförelser samt att bygga upp databaser över 

läkemedelsförsäljningen. Som ett led i detta projekt har detta arbete haft som syfte jämföra 

läkemedelsförskrivningen av NSAID i Europa och jämföra läkemedelsvalet utifrån risk för 

gastrointestinal toxicitet. NSAID är en grupp läkemedel som används i stor utsträckning och 

vid flera indikationer men som har vissa allvarliga biverkningar.  

 

Metod 

Registerdata över 2004 års receptförskrivna och expedierade NSAID analyserades. Utifrån   

rådatafilerna samlades uppgifter om ATC-kod,  definierad dygnsdos (DDD), 

DDD/1000invånare/dag (DDD/TID) och kostnad i EUR/DDD. Antalet receptförskrivna 

läkemedel, vilka substanser, och kostnaden för de som stod för 90 % av den totala 

förskrivningen (=DU90%) räknades ut och inom detta segment beräknades andelen högrisk- 

och lågriskläkemedel, där klassificeringen byggde på resultaten från en tidigare gjord 

metaanalys med avseende på olika NSAIDs risk för GI-biverkningar. Andelen coxiber 

räknades också ut eftersom de under perioden var omdiskuterade och rofecoxib drogs in under 

slutet av året.   

 

Resultat 

Resultaten visade på stora skillnader mellan länderna i användning av förskrivna och 

expedierade NSAID. Den totala volymen varierade mellan 25 och 80 DDD/TID, antalet 

substanser totalt mellan 15 och 32 och substanser inom DU90 % mellan 3 och 10. 
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Lågrisksubstanser utgjorde den största andelen totalt men visade också störst skillnad mellan 

länderna. Högrisksubstanser utgjorde en betydligt mindre andel och fanns inte med alls i flera 

länders profiler. Andelen coxiber varierade också mellan länderna och utgjorde en något 

större del än högriskpreparaten. 

 

Slutsats 

Detta arbete visar att det finns skillnader mellan länderna när det gäller receptförskrivna och 

expedierade NSAID. DU90% metoden som användes ger på ett enkelt och överskådligt viss 

en möjlighet att visa var skillnaderna ligger. Studien ger dock inget svar på varför 

variationerna finns. Det fanns brister i rådatafilerna som orsakat mätfel vilket försämrar 

validiteten. Det finns också skillnader mellan länderna i förmånssystemen som har stor 

betydelse för utfallet samt skillnader i förekomst av generisk substitution eller olika 

behandlingsstrategier. När det gäller NSAID som, ur biverkningssynpunkt, är en 

omdiskuterad läkemedelsgrupp finns det all anledning att fortsätta med jämförelser. Det är lätt 

att tro att en hög förskrivning av lågrisksubstanserna tyder på hög kvalité men underlaget i 

denna studie tar ingen hänsyn till doseringar och lågriskpreparat har vid högre doseringar 

visat samma risker som övriga NSAID.  
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Abstract 
Introduction 

There are marked differences in drug utilization between European Countries. Prescription 

patterns vary, partly due to differences in the number of available drugs and different 

treatment-strategies. Both from community and individual perspective it’s important to have a 

high quality prescribing, and it has been suggested that there is a connection between high 

quality and the use of a limited number of well-documented drugs. International comparisons 

give the opportunity for countries to compare their drug utilization with others which may 

result in development of new guidelines in an effort towards evidence based drug utilization. 

However, international comparisons are difficult to perform and demand standardized ways of 

measuring. 

Euromedstat is a project with the main purpose to develop indicators to facilitate international 

comparisons of drug utilization, and partly to build up databases on drugs. As a part of this 

project, this study had the aim to compare prescribing of NSAIDs in Europe in relation to the 

drugs’ potential risk of gastrointestinal toxicity. NSAIDs are a group of drugs used to a large 

extent and for many indications but they also have some serious adverse drug reactions. 

 

Method 

Data from 2004 on dispensed prescriptions of NSAIDs where analysed for 12 European 

countries. Information about ATC-code, DDD, DDD/TID and cost in EUR/DDD where 

collected. The number of dispensed prescriptions, what substances, and the cost for those 

accounting for 90% of the total volume (DU90%) were determined. For these drugs, I 

calculated the proportion of high risk- and low risk-drugs, respectively. The classification was 

based on the results from an earlier meta-analyse with regard to different NSAIDs risk of GI-

adverse reactions. The proportion of coxibs were also analyzed since they, at the time for the 

study, where much discussed and rofecoxib was also withdrawn in the end of the year. 

 

Results 

There was a great difference in utilization of dispensed prescriptions of NSAIDs. The total 

volume varied between 25 and 80 DDD/TID, the total number of substances between 15 and 

32 and the number within DU90% between 3 and 10. Low risk substances accounted for the 

largest proportion but also showed the greatest difference between countries. High risk 

substances were used to a smaller extent and they were not used at all in some countries. The 
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use of coxibs also varied between the countries and they had higher market shares than the 

high risk substances. 

 

Conclusions 

This study shows that there are differences between countries when it comes to dispensed 

prescriptions of NSAIDs. This method gives the opportunity to show, in a simple way, were 

the differences might be but there are several reasons for variations which this method not 

takes into consideration. The lack of information in the original data may have caused 

miscalculations which impairs the validity. There are also differences in reimbursement 

systems between countries that may influence outcome. Also differences in generic 

substitution or different treatment policies may have an effect. Since NSAIDs are among the 

mostly used drugs and they all have potential serious advents, it is important to analyze the 

utilization. It’s easy to think that a high prescribing of low risk substances indicates high 

quality but the material in this study takes no consideration of doses and low risk substances 

have same risks as other NSAIDs at higher doses.       
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Introduktion 

Bakgrund 
Tidigare studier har visat på skillnader i läkemedelsanvändningen mellan olika europeiska 

länder. Att ha kunskap om hur läkemedel används är en förutsättning för att få en rationell 

läkemedelsanvändning. Studier över läkemedelsanvändningen behöver inte nödvändigtvis ge 

lösningar men kan öka förståelsen för vilka förbättringsområden som finns och t ex användas 

vid internationella jämförelser för att jämföra kostnader, se i vilken utsträckning speciella 

läkemedel används, eller för att jämföra behandlingsstrategier för olika sjukdomstillstånd. 

Resultaten kan sedan ligga till grund för djupare undersökningar och utformning av 

interventioner för förbättring (1).   

 

En studie över tillgängligheten av läkemedel i Europa visade att antalet läkemedel på 

marknaden varierade stort mellan olika länder. Tyskland hade år 1998 största antalet, både 

aktiva substanser och handelsnamn, medan Skandinavien hade lägst. Endast 7 % av samtliga 

aktiva substanser fanns tillgängliga i alla länder som deltog i studien. Äldre läkemedel fanns 

tillgängliga i vissa länder men inte i andra. Likaså kunde vissa läkemedel ha avregistrerats 

pga. säkerhetsrisker i en del länder medan de i andra länder hörde till de mest förskrivna (2).  

Hög kvalité i läkemedelsförskrivningen innebär att undvika över- eller underanvändning, 

biverkningar, interaktioner och irrationella läkemedelsval, men det kan också finnas ett 

samband mellan hög kvalité och användningen av ett begränsat antal av väldokumenterade 

läkemedel (3). För enskilda läkare kan ett allt för stort urval av likvärdiga preparat försämra 

kvalitén då det är omöjligt att samtidigt upprätthålla god kunskap om alla läkemedel. Vilken 

betydelse antalet läkemedel har för kvaliteten på en klinik, i en region eller ett land är dock 

inte utvärderat. Många läkemedel på marknaden kan dock leda till skillnader i kostnad utan att 

det har en betydelse för effekt och säkerhet i behandlingen. Genom att upprätta baslistor eller 

generella riktlinjer över ett mindre antal väldokumenterade preparat och behandlingsstrategier 

skulle man kunna underlätta och effektivisera för förskrivarna till lägre kostnader för både 

patient och samhälle. 
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Euromedstat  
År 2002 inleddes Euromedstat-projektet. Huvudsyftet var att utveckla indikatorer för att mäta 

priser, samhällskostnader och användning av de läkemedel som behövs för befolkningens 

hälsa, samt att bygga upp en databas över dessa läkemedel (4). För att göra det krävdes också 

en kartläggning av datakällor och tillgängliga data i alla länder.  

Att på ett standardiserat sätt mäta priser och användning av läkemedel i de europeiska 

länderna ger dels möjligheter till en bättre jämförelse mellan länderna, dels möjligheter för 

varje land att jämföra sina egna profiler med andras (4).   

Skillnaderna i förskrivningsmönstret mellan olika länder kan vara stora. Att kunna jämföra 

profiler med andra och utveckla riktlinjer för framtiden kan, som tidigare nämnts, ge både 

terapeutiska och ekonomiska vinster för individer och samhälle. Denna rapport är tänkt att 

vara ett led i detta projekt genom att jämföra receptförskrivningen av icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) mellan de olika länderna. 

 

NSAID 
Denna läkemedelsgrupp används i stor utsträckning och för flera olika indikationer, där det 

finns smärta och/eller inflammation med i sjukdomsbilden, men de har ett problem med 

risken för gastrointestinala biverkningar (GI-biverkningar). Med utvecklingen av de mindre 

GI-toxiska coxiberna (selektiva cox-2-hämmare) trodde man sig ha minskat problemen med 

NSAID men det visade sig senare att denna undergrupp hade allvarliga kardiovaskulära 

biverkningar.  

 

Det finns ett flertal olika substanser av NSAID på marknaden och kostnaderna kan variera 

kraftigt. I en studie över läkemedelsförskrivning och kostnad för NSAID i Stockholm och 

Rijeka (Kroatien) fann man att användningen var två gånger högre i Stockholm (5). 

Diklofenak var den vanligaste substansen i båda länderna men stod för 55 % av alla NSAID i 

Rijeka medan motsvarande för Stockholm var 25 %. I studien klassificerades även 

läkemedlen baserat på grad av risk för GI-biverkningar i hög- eller lågrisk. Ibuprofen, som var 

den substans med lägst risk, tillhörde inte den mest förskrivna i någon av länderna. I båda 

länderna användes högriskpreparat i hög utstäckning. I Stockholm utgjorde Ketoprofen 14 % 

och i Rijeka utgjorde Piroxicam 23 % av de läkemedel som stod för 90 procent av volymen 

(=DU90 %, se vidare under metod).  Kostnaden för NSAID var nästan tre gånger så hög i 

Stockholm (0,52 EUR/DDD) som i Rijeka (0,18 EUR/DDD).  
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Syfte 
Att jämföra läkemedelsförskrivningen av NSAID (ATC M01A) i 12 europeiska länder och 

jämföra läkemedelsvalet utifrån risk för gastrointestinal toxicitet.   

 

Frågeställningar 
Hur stor är den totala volymen NSAID (i DDD/1000 inv/dag) i de olika länderna? 

Hur många olika substanser inom ATC-grupp M01A (NSAID) förskrivs i de olika länderna? 

Hur många läkemedel utgör 90 % (baserat på DDD) av totala användningen? 

Vilken är den genomsnittliga kostnaden/DDD?  

Hur ser riskprofilen ut för de läkemedel som används?  
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Metod 
Via Euromedstatprojektet hade registerdata över 2004 års receptförskrivna och expedierade 

läkemedel insamlats (Datakällor bilaga 1). Länder som ingår i rapporten är Belgien, Estland, 

Finland, Holland, Irland, Italien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Denna rapport inriktar sig på NSAID (ATC-grupp M01A). Läkemedelsanvändningen uttrycks 

i Definierade Dygnsdoser (DDD) och kostnad i Euro/DDD.  

ATC / DDD 
För att kunna jämföra data mellan olika länder har substanser identifierats genom Anatomical 

Therapeutic Chemical classification (ATC-klassificering), ett internationellt 

klassificeringssystem som rekommenderas av WHO (6). Genom att analysera ATC-koder på 

femte nivån får man aktuella kemiska substansen och informationen blir då mer detaljerad.  

 

Definierad Dygnsdos (DDD) för ett läkemedel är den uppskattade medeldosen till vuxna för 

användning vid läkemedlets huvudindikation (6). Det är en teknisk måttenhet som är lämplig 

för att jämföra användning över tiden eller mellan olika geografiska områden. NSAID 

används för olika indikationer och kan ges i olika doser. Ett DDD-värde som anges i WHO: s 

ATC/DDD-index behöver därför inte vara en rekommenderad dos.  DDD ger ingen exakt bild 

av användningen men kan användas för att se trender och jämföra konsumtionen mellan olika 

geografiska områden. I denna rapport har jämförelse mellan ländernas angivna DDD-värde 

(för de som redovisat) och WHOs ATC/DDD index gällande 2007 gjorts. 

 

DDD/1000 invånare/dag (DDD/TID) ger ett mått på den terapeutiska intensiteten, dvs hur stor 

del av befolkningen som teoretiskt kan behandlas, inom ett område (här land). 

 

DU90 % 
En metod som kan användas som ett kvalitetsmått på läkemedelsförskrivningen är DU90 % 

(Drug Utilization 90 %) (3). Här läggs fokus på de läkemedel som står för 90 % av 

förskrivningsvolymen (i DDD) och följsamheten till guidelines/rekommendationer inom detta 

segment. De profiler som DU90 % ger tillsammans med följsamheten till olika 

rekommendationer kan användas både som kvantitets- och kvalitetsindikatorer när det gäller 

förskrivningen. I denna studie har beräkningen av antalet receptförskrivna läkemedel, vilka 

substanser som använts samt kostnaden för de läkemedel som står för 90 % av den totala 
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förskrivningen för vart och ett land räknats ut med hjälp av ett excelbaserat dataprogram 

(DU90 % -programmet).  

Förberedande bearbetning av datamaterial 
Registerdata, i form av Excelfiler, har bearbetats efter DU90 % -modellen (se ovan) enligt 

följande: 

Identifiering av läkemedel med ATC-klass M01A (5: e nivån) med ett angivet DDD. 

Glukosamin (M01AX05) och Chondroitin sulfat (M01AX25) uteslöts eftersom de inte är 

NSAID i egentlig mening.  

 

Rådatafiler från respektive land anpassades för DU90 % -programmet genom att innehållet 

begränsades till ATC-kod, namn, antal DDD och kostnad i Euro. Redovisade originaldata från 

de olika länderna skiljde sig åt och vissa korrigeringar fick först göras. Likaså identifierades 

vissa detaljer som inte korrigerades men som kunde ha betydelse för resultaten. Dataselektion 

och observerade kvalitetsbrister i respektive lands data redovisas i tabell 1. 

Grunddataselektionen byggde på expedierade recept inom förmånssystemet för nästan alla 

länder. I Estland och Tjeckien fanns endast grossistdata att tillgå. Irlands registerdata var 

baserad på GMS-berättigade invånare (General Medical Services Scheme) som täcker ungefär 

en tredjedel (1 148 914) av den totala befolkningen. GMS-systemet bygger på att 

låginkomsttagare omfattas av ett förmånssystem medan övriga betalar egenavgifter. Data från 

Tyskland täckte ca 70,3 miljoner individer vilket motsvarade ca 85 % av totala befolkningen 

(82,4 miljoner). I övriga länder omfattades hela befolkningen.  

Italien och Österrike fick uteslutas pga. avsaknad av fullständig ATC-kod respektive DDD. 

Tyskland och Ungern hade inga uppgifter om kostnad.     
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Tabell 1. Dataselektion och tillgängliga uppgifter i rådata. 

Land Dataselektion ATC Substans 
DDD 
värde 

Kostnad 
DDD 
volym 

Kostnad/DDD DDD/TID 

Belgien Expedierade 
recept 

● ● ●
1 ● ●  ● 

Estland2 Grossistdata ● ● ● ●   ● 

Finland Expedierade 
recept 

● ●
3 ● ● ● ● ● 

Holland Expedierade 
recept 

● ● ● ● ● ● ● 

Irland Expedierade 
recept 

● ● ● ● ● ● ● 

Italien Expedierade 
recept 

●
4
 ●  ● ●  ● 

Spanien Expedierade 
recept 

● ● ●
5 ● ●  ● 

Sverige Expedierade 
recept 

● ●  ● ●   

Tjeckien Grossistdata ● ●  ●
6 ●  ● 

Tyskland Expedierade 
recept 

● ● ●  ●  ● 

Ungern Expedierade 
recept 

● ● ●  ●
7
  ● 

Österrike Expedierade 
recept 

● ●  ●    

1Saknas officiellt DDD-värde enligt index på Proglumetacin. Här fanns ett värde angivet på 450 mg.  
2Saknades förklaringar till siffror. Med handledares hjälp kunde vissa slutsatser dras. DDD beräknades utifrån DDD/TID med en uppskattad 
befolkning på 1 330 000 enligt WHO. 
3Angivet DDD för Diklofenak kombinationspreparat var av annat värde än DDD-index. DDD-värde för kombinationspreparat med både 
Ibuprofen och Indometacin fanns angivet men saknades i DDD-index  
4Endast bifogat ATC-klass på 4:e nivån. Jämförelse med Engelskt ATC register kunde i flera fall ge 5:e nivån men inte i tillräckligt hög 
utsträckning för bearbetning. En förfrågan om förtydligande har skickats men något svar har i skrivande stund inte inkommit.  
5Vissa DDD-värde skiljde sig från indexvärden bla för Rofecoxib som enligt index är 25 mg och enligt Spaniens data 12,5mg. 
6Kostnad redovisades i Tjeckisk valuta (CZK). Genomsnittskurser för 2004 från riksbanken användes för omräkning till Euro. 1CZK = 
0,2861SEK  9,1268SEK = 1EUR.  
7DDD räknades ut från förbrukning av antal förpackningar och DDD/förpackning men denna uppgift saknades för flera substanser och 
handelsnamn.   

 
 

Metaanalys som riktlinje 
Eftersom NSAID används för flera indikationer var det svårt att hitta guidelines med generella 

riktlinjer för preparatval. Som standard att jämföra förskrivningsmönstret med valdes istället 

en metaanalys som använts i tidigare liknande studier (7). Metaanalysen var grundad på 

NSAIDs problem när det gällde GI-biverkningar och de olika läkemedlen var rangordnade 

efter lågrisk, högrisk och intermediär risk. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla NSAID 
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medför en ökad risk för GI-biverkningar. Biverkningsrisken är dosberoende och vid högre 

doser uppvisade lågrisksubstanser samma risker som andra.   

Ibuprofen och Diklofenak var klassificerade som lågrisk. Diklofenak kombinationspreparat 

fanns inte med i metaanalysen men är i denna rapport klassificerad som lågrisk eftersom 

Misoprostol utgör ett ytterligare skydd mot gastrointestinala besvär. 

Indometacin, Naproxen och Sulindac klassades som intemediärer. 

Tolmetin, Piroxicam, Ketoprofen och Azapropazon var högrisksubstanserna.  

Utöver dessa var coxiberna särskilt intressanta pga uppmärksammade biverkningar och 

avregistreringar. Dessa har därför ägnats intresse trots att de inte omfattades av metaanalysen.  

I erhållna DU90 % -profiler (Bilaga 2-11) markerades substanser som lågrisk (grön), högrisk 

(röd), coxiber (svart), och intermediärer (gul) enligt vald metaanalys. De läkemedel som 

saknade dokumentation och som inte fanns med i metaanalysen markerades också som 

intermediärer.  

  

Beräkning av andel lågrisk, högrisk och andel coxiber från DU90%-volymen av NSAID 

gjordes för varje land.  

 

Kostnad i Euro/DDD har också jämförts mellan länderna (ej Tyskland och Ungern) och  

totala nivån på förskrivningen av NSAID i DDD/TID räknades ut. 
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Resultat  
Resultaten visade stora skillnader i den totala användningen av förskrivna NSAID i DDD/TID 

mellan länderna (Diagram 1). Irland hade den största användningen med nästan 80 DDD/TID. 

Deras dataregister täcker dock inte hela befolkningen utan endast GMS-berättigade invånare. 

Det lägsta värdet hade Ungern med cirka 25 DDD/TID. Bland övriga är det Finland och 

Tjeckien som sticker ut lite. Tjeckiens statistik baseras dock på grossistförsäljning och kan 

därför naturligt ha ett högre värde medan Finlands dataregister endast bygger på förskrivna 

och uthämtade recept.     

 

 

       Diagram 1. Den totala volymen av förskrivna NSAID i DDD/TID. 
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Antalet olika substanser som användes totalt, antal som utgjorde 90 % av volymen (DU90 %) 

och kostnader per DDD ses i tabell 2. Det totala antalet receptförskrivna NSAID varierade 

mellan 15 (Ungern) och 32 (Spanien) medan antalet som utgjorde 90 procent (DU90 %) 

varierade mellan 3 (Estland) och 10 (Spanien). Kostnaden i EUR/DDD var högst för Irland 

(0,87) och lägst Tjeckien (0,19). 

 

Tabell 2. Antal substanser totalt och inom DU90 % samt kostnad i EUR/DDD. 

Land Antal substanser totalt  Antal DU90 % Kostnad (EUR/DDD) 

Belgien 21 8 0,40 

Estland 16 3 0,20 

Finland 24 9 0,71 

Irland 22 9 0,87 

Holland 23 8 0,76 

Spanien 32 10 0,46 

Sverige 21 8 0,29 

Tjeckien 18 5 0,19 

Tyskland 22 7 Saknas  

Ungern 15 5 Saknas  
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Andelen lågrisk- och högrisksubstanser samt coxiber såg olika ut för länderna (Diagram 2). 

Störst var skillnaden mellan länderna i andel lågriskpreparat. Dessa utgjorde i Estland 97 % 

av volymen medan motsvarande siffra för Irland var 37 %. Högriskläkemedel användes i 

mindre utsträckning. Högst användning hade man i Belgien (20 %), medan de i flera länder 

inte alls användes inom DU90 %. Irland med lägst andel lågrisk hade också störst andel 

coxiber (37 %). Ungern hade varken högriskläkemedel eller coxiber med i sin profil men hade 

däremot en ganska låg andel lågrisk NSAID (54 %). 

 

 

     Diagram 2. Fördelning av lågrisk, högrisk och coxiber inom DU90 % för varje land.  
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Diskussion 
Resultaten visade på stora skillnader när det gällde läkemedelsförskrivningen av NSAID i de 

tio länder vars data kunde analyseras. Den totala volymen varierade mellan 25 och 80 

DDD/TID, antal substanser totalt mellan 15 och 32 och antal substanser som utgjorde DU90% 

mellan 3 och 10. Det var även stora skillnader mellan länderna i val av läkemedel och därmed 

även risken för gastrointestinal tixicitet. 

 

Irland hade den högsta totala volymen med nära 80 DDD/TID, mer än tre gånger så hög som 

Ungerns 25 DDD/TID. Eftersom Irlands data endast grundats på GMS-berättigade invånare 

var resultatet inte direkt jämförbart med övriga länder. Ungerns rådata visade sig innehålla 

sådana brister att inte heller deras resultat ger en rättvisande bild (Tabell 1). DDD/TID borde 

varit högre och förmodligen skulle DU90 % -profilen sett annorlunda ut om data varit 

komplett. 

Att Finland (67,88 DDD/TID) och Tjeckien (61,12 DDD/TID) har så pass hög volym är värt 

att nämnas. Deras dataselektion skiljer sig åt eftersom Tjeckien har lämnat grossistdata, där 

receptfria läkemedel, användningen inom sjukvården och expedierade recept där patienten 

betalat hela kostnaden ej kunnat sorteras bort. Det skulle kunna vara en förklaring till deras 

höga värde men Finland har däremot expedierade recept på läkemedel inom förmånssystemet 

som grund. I en studie som gjorts över Finlands användning av NSAID visade det sig att 

totala konsumtionen (från grossistdata) var 61,2 DDD/TID år 2000, medan motsvarande för 

expedierade recept inom förmånssystemet var 31,2 DDD/TID (8). Användningen verkar med 

andra ord ha ökat ganska mycket sedan dess. Sedan tidigare visste man att Finland hade en 

hög konsumtion av NSAID jämfört med andra Nordiska länder och att långa behandlingstider 

och/eller höga doser var en klar riskfaktor för GI-blödningar. I slutsatsen pekar man på att 

annan behandling bör väljas i första hand, uppföljningar och analyser bör göras för att 

undvika rutinmässig förskrivning och att användning under långa tider och höga doser bör 

undvikas (8). Det har inte varit möjligt att gå djupare in på orsakerna till skillnaden i 

DDD/TID inom denna rapports tidsram. Dock skulle en analys av detta vara intressant och, 

för Finlands del, eventuellt kunna bidra till en mer rationell användning av NSAID.  
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Antalet substanser totalt varierade mellan 32 (Spanien) och 161 (Estland) och motsvarande för 

DU90 % var 11 (Spanien) och 3 (Estland). Vid jämförelse mellan länderna verkar det finnas 

en viss trend i att ju fler substanser som används totalt, desto fler finns det inom DU90%.  

Till viss del återspeglas trenden när det gäller kostnaden, med en högre kostnad vid större 

antal substanser, men inte lika tydligt. Flera undantag finns, tex Spanien som hade störst antal 

läkemedel inom DU90% men en kostnad på 0,46 EUR/DDD vilket hamnar strax över 

medianvärdet (0,43). I jämförelse med Finland, som hade näst flest substanser inom  

DU90 % 2, visade det sig att det var stora skillnader i kostnader för de sex läkemedel som 

fanns representerade i båda länderna. Samtliga hade en högre kostnad i Finland. Som exempel 

kan nämnas att Ibuprofen, som var vanligast i båda länderna, var 60 % dyrare i Finland.  

Belgien, Holland och Sverige hade lika många substanser men stora skillnader i kostnad 

(0,40, 0,76 respektive 0,29 EUR/DDD). Av dessa tre länder hade Holland och Sverige sju lika 

substanser i profilen (totalt 8) och liknande värden på DDD/TID men kostnaden för samtliga 

var högre i Holland. Läkmedelsförmånsnämden har gjort en prisjämförelse mellan länder i 

Europa där man jämfört priserna för de 180 mest sålda läkemedlen i Sverige under första 

halvåret 2004 (9). Man fann att Sverige generellt sett låg sju procent under 

europagenomsnittet. I jämförelse med Sverige låg Holland ca 11 % högre, Finland var 

likvärdigt och Spanien låg 5 % lägre. Vid en köpkraftsjustering, dvs när hänsyn togs till 

inkomst och prisnivå, hade Holland 25 % högre, Finland 5 % högre och Spanien 30 % högre 

priser än Sverige. I en analys som gjorts av Riksförsäkringsverket menar man att det 

framförallt finns två anledningar till prisskillnader för läkemedel inom Europa (10). Den ena 

är att läkemedelsföretag strävar mot att undvika parallellimport genom införande av 

Europapriser och den andra är referensprissättning. Flera länder använder sig av 

referensprissättningssystemet och i tex Holland gör man det genom att dela in läkemedel, med 

liknande effekt, i grupper och räknar ut ett medelvärde på priserna. Medelvärdet inom 

gruppen avgör vilken kostnad som omfattas av förmånssystemet och patienten får själv stå för 

överstigande belopp. För de länder som använder detta system har det oftast medfört 

besparingar men i Holland har man också sett att tidigare billigare preparat (tex generika) haft 

en tendens att öka mot referensnivån (11). Systemen för generisk substitution kan också 

variera mellan länderna. Förmånssystemen ser med andra ord olika ut i olika länder. 

Då denna metod inte tar hänsyn till ovan nämnda faktorer som kan ligga till grund för 

prisskillnader kan den endast användas för att påvisa eventuella skillnader.  

                                                 
1 Ungern hade lägst men hade också uppgifter om substanser i rådatan som inte finns med i profilen. 
2 Irland hade lika många men undantas pga sämre täckning 
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Följande diskussion sker med avseende på GI-toxiciteten för låg- och högrisksubstanser, samt 

de kardiovaskulära biverkningarna för coxiberna, hos NSAID. Som nämnts tidigare är det 

viktigt att komma ihåg att riskerna är dosberoende. 

Totalt sett utgjorde lågrisksubstanserna ibuprofen och diklofenak störst andel av 

förskrivningen men skillnaden mellan länderna var stor. Högriskläkemedlen tolmetin, 

Piroxicam, Ketoprofen och Azapropazon utgjorde en väldigt liten del av förskrivningen och 

saknades helt i fem länder. Coxiberna användes i lite större utsträckning än 

högriskläkemedlen.  

Estland har en profil med nästan hela andelen lågrisk. Det har också visat sig, i denna studie 

att de har, lägst antal substanser, lägst volym i DDD/TID och tillsammans med Tjeckien lägst 

kostnad/DDD. Tjeckien har också näst högst andel lågrisk. Innan Estland blev självständigt 

fanns en begränsad tillgång på nya läkemedel. För Tjeckien har situationen varit liknande. 

Sedan Öststatstiden har den begränsade tillgången på läkemedel nästan helt försvunnit och 

både kostnad och konsumtion har ökat (12). En eftersläpning av läkemedelsmarknaden och, 

än så länge, ett lägre BNP/invånare kan vara några anledningar till att just dessa länder visar 

liknande resultat och skiljer sig lite från övriga. I Estland har man numera lagstiftningar över 

läkemedel som stämmer väl överrens med EU-direktiv så förmodligen kommer situationen 

förändras framåt. En annan anledning till liknande resultat skulle kunna vara grossistdatan. 

Receptfria NSAID är inkluderade i underlaget och förmodligen utgörs de mestadels av 

lågrisksubstanser. I Tjeckien har man haft en begränsad tillgänglighet till receptfria läkemedel 

men jag har inte hittat uppgifter om vilka som fanns vid denna tiden. I Sverige fanns endast 

Ibuprofen receptfritt, men vid årsskiftet 2007 blev också Diklofenak och Naproxen 

receptbefriade.  

Eftersom det saknas kunskap om doseringar och indikationer och skillnaderna i 

förmånssystemen är stora mellan länderna är det svårt att dra slutsatser om eventuella orsaker 

till att förskrivningsmönstret ser ut som det gör. Därmed är det också svårt att diskutera 

kvalitén på förskrivningen. Men man kan dock i resultaten avläsa en tendens i fördelningen 

mellan olika länder. European Agency for the Evaluation of Medicinal products (EMEA) 

håller på med en utredning över de äldre preparaten eftersom tecken tyder på att även dessa 

kan ha biverkningar liknande coxibernas. Det är möjligt att internationella riktlinjer över 

preparatval, indikationer och doseringar kommer att förtydligas framåt. Om datainsamlingen 

skulle bli mer likvärdig i fler länder skulle bättre analyser kunna göras över följsamheten.  
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Jag vill dock kommentera Irlands höga andel av coxiber. I en studie gjord på Irland har man 

undersökt hur stort inflytande resultat från kliniska prövningar, eller andra riktlinjer, hade på 

förskrivarna när det gällde coxiber till patienter med kända riskfaktorer (13). Rofecoxib 

avregistrerades i september 2004. Varningar hade gått ut i Europa tidigare och trots stor 

publicitet och riktlinjer innan avregistreringen fortsatte man förskrivningen till nya 

riskpatienter. Även efter avregistreringen av rofecoxib fortsatte förskrivningen av andra 

Coxiber till riskgrupper.  

Studiens resultat tycker jag pekar på ett annat viktigt problem. Det borde satsas mer på att 

utveckling av bättre metoder för att snabbare nå ut med nya rön och för att förändra 

förskrivningsmönster.   

 

Metoden som använts i denna studie ger först och främst svar på vilka och hur många 

substanser som används i de olika länderna. Stora brister fanns i rådatafilerna från vissa länder 

och kravet är ett likvärdigt klassificeringssystem. Med andra ord validiteten hade i detta 

avseende varit hög om materialet varit likvärdigt registrerat i alla länder. Volymen är baserad 

på DDD och beräknad på värden från DDD-index. Detta ger en bild av hur användningen kan 

se ut och är inte ett exakt mått. Speciellt eftersom NSAID används i olika doser för flera olika 

indikationer och dessa uppgifter saknas. Samma problem uppstår med klassificering av 

substanserna efter risker som gjorts i detta arbete eftersom biverkningsrisken är dosberoende. 

Totalt sett kan profilerna endast visa om internationella variationer i förskrivningsmönstret 

finns och skapa underlag för en diskussion, men ger inte tillräckligt underlag för att bedöma 

kvalitén på förskrivningen.   
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Slutsats och egna kommentarer 
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten i detta arbete visar att det finns stora variationer 

när det gäller läkemedelsförskrivningen av NSAID i Europa. Läkemedelsvalen ser olika ut 

och riskprofilerna antyder att det finns behov av förbättringar i förskrivningsmönstren. Det är 

också möjligt att tydligare riktlinjer kommer att utformas i framtiden.   

Jag har försökt lyfta fram de skillnader jag tyckt varit intressanta och i vissa fall försökt hitta 

möjliga förklaringar men det finns många andra faktorer som kan ligga bakom resultatet.  

Därför är det viktigt att fortsätta utveckla metoder för att förbättra möjligheterna till 

internationella jämförelser. Med tanke på att utvecklingen av nya läkemedel är snabb och att 

det ibland kommer bakslag, som det gjort för coxiberna, tycker jag också att ett ökat 

samarbete mellan Europas länder för att snabbt ändra förskrivningsmönster skulle vara viktigt 

för att få en rationell läkemedelsbehandling  
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Belgien  BCFI-Databank / Banque des Données CBIP 
(Belgian Centre for Pharmacotherapeutic 
Information Database) 
 

Farmanet (RijksInstituut voor Ziekte en 
InvaliditeitsVerzekering / Institut National d’ 
Assurance Invalidité) (National Institute for 
Health and Disability Insurance) 
 

Estland 
 

Uppgift saknas  

Finland Suomen Apoteekkariliiton Lääkevalmisteiden 
tiedosto (Register of Pharmaceutical Products 
on Sale in Finland) 
 

Lääkemyyntirekisteri, Lääkelaitos ( National 
Agency for Medicines) 
 

Holland GIP-Dutch Drug Information Project 
(Healthcare Insurance Council) 

CVZ-College voor Zorgverzekeringen, 
Geneesmiddelen Informatie Project Amstelveen / 
Stichting Farmaceutische Kengetallen Den Haag 
(Health Care Insurance Board, Pharmaceutical 
Products Information Project Amstelveen / 
Foundation for Pharmaceutical Statistics The 
Hague)  

Irland Reimbursement files from the General Medical 
Services Payments Board  

  

Italien Uppgift saknas  

Spanien Catálogo de Especialidades Farmacéuticas 
(Catalogue of Pharmaceuticals Specialities) 
 

ECOM-Especialidades consumo de 
medicamentos. (Consumption of Medicines) 

Sverige Apoteket – National Corporation of Swedish 
Pharmacies 

 

Tjeckien 
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Tyskland GKV-Arzneimittelindex (German Drug Index) 
by Wissenschaftliches Institut der AOK-WldO 
(Research Institute of the Statutory Health 
Insurance) 
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Uppgift saknas  
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