
Millionbesparelser på 
lægeordineret medicin  



Udgifterne til medicin har været stigende … 

 

 

 

• Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt 
stigende medicinudgifter 

 

• Vi skal sikre befolkningen god behandling, men har samtidig et 
økonomisk ansvar 

 

• De praktiserende læger har en overenskomstmæssig pligt til at 
tage samfundsøkonomiske hensyn ved ordination af medicin 
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Problemstillingen 



Grundlæggende præmisser 

• Rationel lægemiddelbehandling er et mål / krav 

• Bedre og mere ensartet behandling 

• Sparer penge for patient og region 

 

• Incitamenter for lægen  

• At levere en god ydelse til patienten 

• Faglig tilfredsstillelse 

 

• Vi hjælper  

• Feedback (igen og igen!) om egne ordinationer og grad af 
målopfyldelse 

• Sammenligninger med kolleger / gennemsnit 

• Mulige besparelser 
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Metode 

• Samarbejdsaftale med almen praksis/driftsaftale med 
sygehuse 

 

• Fælles anbefalinger for primær- og sekundærsektor 

 

• Konkrete indsatsområder (6 + 1) 

 

• Individuel feedback, løbende  

• Primærsektor + sekundærsektor 

• Web-baseret IT-system (”BOB”- Rehfeld Partners) 

 

• Rådgivning/dialog 

• Tilbud til alle 

• Målrettet 

 

• Evaluering 
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Anbefalinger 

Feedback-rapporter Dialog 

Aftale 
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IT 

Løsningen 
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Kvartalsvis feedback 

• Ordinerer praksis mere/dyrere end gennemsnittet efter 
køn/aldersstandardisering ? 

 

• Anbefalede analoge præparater 

 

• I hvor høj grad følges anbefalinger? 

 

• Hvor meget kunne der spares i lægens praksis, hvis 
anbefalinger var fulgt? 

 

• Udvikling over tid 
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Rapport for ordination af 
mavesårsmedicin:  

Ordinationsniveau i forhold til 
gennemsnit og udvikling over 
tid 

Feedback – rapport 1 
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Ordinerer lægen mere/dyrere  
end gennemsnittet ? 

 
• Ud fra gennemsnitligt forbrug hos mænd/kvinder i 10 

års aldersgrupper beregnes standardiseret 
regionsgennemsnit 
 

• Under hensyntagen til patientsammensætning i den 
enkelte praksis 

Ordinationsniveau 
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Sammenligning med kollegerne ? 

Afvigelse fra 
regionsgennemsnit 
(køn/alderskorrigeret) 
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Rapport for ordination af 
syrepumpehæmmere (PPI) 

 
Anbefaling:  

De 5 analoge præparater er 
behandlingsmæssigt 
ligeværdige –  

Brug billigste PPI 

Feedback – rapport 2 
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Mulig besparelse 
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Andel af dyr analog (Nexium) 
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Evalueringsrapport – 
ordinationsvaner kan ændres 
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• 6 indsatsområder 
 
• Samlet besparelse: 57 mio. kr. 
 

• Stor effekt med få ressourcer 
 



Samlet besparelse for region og patienter:  57 mio. kr. 

 

• Almen praksis:   35 mio. kr. 

• Patienterne:  18 mio. kr. 

 

• Sygehus udskrivning: 2,5 mio. kr. 

• Patienterne:  1,5 mio. kr. 

 

Resultater (2008-2011) - økonomi  
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Variation i lægers ordinationsmønster 
(Mavesårsmedicin - protonpumpehæmmere) 



• Succes! Vi har påvirket adfærd - sparet penge - uden at sænke 
kvaliteten af behandlingen  

  

• Unikt system – alle medicinordinationer (med tilskud) er med i BOB 

 

• IT med respekt for faglighed 

 

• System til at understøtte dialogen med læger 

 

• Systemet tilrettes stadig på basis af de tilbagemeldinger der 
kommer fra læger og lægemiddelkonsulenterne 
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IT der virker! 



Nyt indsatsområde: ”Polyfarmaci” 

 

13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller 

flere lægemidler (2. halvår 2009 - SST) 

 

• 740.893 polyfarmacipatienter i DK 

 

• 116.158 polyfarmacipatienter i Region Sjælland (14%) 

 

• 1/3 af polyfarmacipatienterne blev behandlet med  

 10 eller flere lægemidler 
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Økonomiske konsekvenser 

• 13 % af Danmarks befolkning (polyfarmacipatienterne) 
tegner sig for 58 % af de samlede udgifter til medicin 

 

 

• Et regnestykke: 

• Gennemsnitlig pris for et lægemiddel: 3,77 kr. pr dag (patient og 
sygesikring) eller 1.376 kr. pr. år 

 

• Reduktion af medicinforbrug med 1 præparat pr. dag pr. 
polyfarmacipatient (740.893) svarer til  

  

1,02 mia. årlig i DK  Er dette en realistisk mulighed? 
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Feedback polyfarmaci  
(”BOB”, Rehfeld Partners) 
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Projekt afsluttet 

• 85 praktiserende læger deltog 
 
• Medicingennemgang af medicin 
  for 465 patienter 
 
• gnsn. 72 år / 12 forskellige  
  lægemidler 
 
• 3 ændringsforslag pr. patient -   
  hyppigst seponering 
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