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Fréttabréf lyfjadeildar
Blóðsykurslækkandi lyf til inntöku
Kostnaður sjúkratrygginga vegna blóðsykurslækkandi lyfja til
inntöku nam 293 millj.kr. árið 2009*. Kostnaður hefur aukist
verulega síðastliðin tvö ár með tilkomu fjölmargra nýrra lyfja í
þessum flokki sem eru mun dýrari en eldri lyfin sem eru með vel
sannaða virkni. Metformin (Glucophage), súlfónýlúrea lyfin (s.s.
glímepíríð (Amaryl/Glimeryl) og glípízíð (Mindiab)) eru ráðlögð
sem fyrsta val í meðferð við sykursýki af tegund 2** og eru
hagkvæmur kostur.

Ef notkun blóðsykurslækkandi lyfja væri með svipuðum hætti og í
Noregi væri hægt að lækka lyfjakostnað sjúkratrygginga um 80-100
milljónir kr. á ársgrundvelli.
Hlutfall af heildarnotkun blóðsykurslækkandi lyfja til inntöku á
Íslandi og Noregi 2009, mælt í ráðlögðum dagsskömmtum.

Ísland

Um 6.200 einstaklingar fengu ávísað blóðsykurslækkandi lyfjum
til inntöku árið 2009. Nýrri lyfin standa á bak við um 61%
kostnaðar en eru aðeins notuð af um það bil 1.600 einstaklingum.
Í samanburði við notkun þessara lyfja hér á landi og í Noregi sést
að notkun (DDD) í Noregi á ódýrari lyfjunum er 92% en á Íslandi
um 79%.

Önnur lyf

Hagkvæmustu lyﬁn sem
ráðlögð eru sem fyrsta val
(Glucophage, Mindiab og
Amaryl/Glimeryl).

21%
79%

Skipting kostnaðar sjúkratrygginga 2009 vegna blóðsykurslækkandi lyfja.
Hagkvæmustu lyﬁn sem
ráðlögð eru sem fyrsta
val (Glucophage,Mindiab
og Amaryl/Glimeryl).

Önnur lyf

Noregur
Hagkvæmustu lyﬁn sem
ráðlögð eru sem fyrsta val
(Glucophage, Mindiab og
Amaryl/Glimeryl).

Önnur lyf
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61%
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Mikill munur er á verði blóðsykurslækkandi lyfja. Verð reiknað
miðað við ráðlagðan dagsskammt DDD***, 100 daga notkun.
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Heimildir:
*Lyf í ATC –flokki A10B, Blóðsykurslækkandi lyf
nema insúlín
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**Björnsson H, Benediktsson R, Einarsdóttir R,
Gunnarsson R, Hreiðarsson ÁB, Jóhannsson AJ,
Sigmundsdóttir AS. Meðferð við sykursýki af
tegund 2. Klínískar leiðbeiningar. Landlæknisembættið 2009. Skoðað 23.04.2010. Sótt á
http://landlaeknir.is/pages/1492
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glíklazíð (Diamicron Uno=> DDD = 60mg)

12.120

repaglíníð (Novonorm => DDD = 4mg)

12.462

repaglíníð (Novonorm => DDD = 4 mg)
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Tanvårds- och läkemedelsförmånsverket
http://www.tlv.se/lakemedel/genomgang-avlakemedel/avslutade-genomgangar/diabetes/
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*** WHO Collaborating Centre for Drug Statistics
Methodology
http://www.whocc.no/atc_ddd_index/
Lyfjaverðskrá apríl 2010
http://www.lgn.is/
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(Leiðrétt DDD fyrir gliclazide og verð reiknað miðað við lyfjaverðskrá í júlí.)
Ábyrgðamenn fréttabréfs eru Guðrún I. Gylfadóttir, deildarstjóri, Margrét R. Kristjánsdóttir, lyfjafræðingur og Sigurður Helgason, læknir. Upplýsingar eru fengnar úr
tölfræðigagnagrunni og byggja á afgreiddum lyfseðlum sem apótek senda með rafrænum hætti.

