
 
Pressemelding 24.02.15 

 

 

Vi brukte legemidler for 4 114 kroner hver i fjor 
 

I 2014 økte omsetningen av legemidler i Norge med 9,2 prosent. Forbruket målt 

i doser økte med 2,3 prosent fra året før, samtidig som befolkningen økte med 

1,1 prosent.  

 

Det ble omsatt legemidler for 21,4 milliarder kroner gjennom apotekene i 2014.  

 

– Det var en kraftig vekst i omsetningen av reseptpliktige legemidler i 2014, sier Oddbjørn 

Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.  

 

Svak krone bak omsetningsvekst  

– Sykehusapotekene har i flere år hatt en markert vekst, men i 2014 var veksten svært sterk 

også for primærapotekene. Det skyldes ikke en spesielt sterk økning i legemiddelforbruket i 

Norge, men i hovedsak en generell økning i legemiddelprisene på grunn av valutakursene. En 

svak norsk krone fører til at utenlandske varer, som legemidler, blir dyrere. Det er staten som 

fastsetter legemiddelprisene fra år til år. Når kronen styrker seg igjen, vil prisstigningen bli 

reversert. I tillegg til svak krone, har det i 2014 vært en sterk økning i salget av dyre legemidler. 

Fra 2010 til 2014 har for eksempel salget av legemidler som koster mer enn kr 2 000 per 

pakning økt med over 50 prosent, sier Tysnes.  

 

Staten dekker 68 prosent 

Det ble omsatt legemidler på blå resept for 10 297 millioner kroner i 2014, en økning på 7,0 

prosent fra året før. Av dette dekket folketrygden 9 220 millioner kroner, mens pasientene 

selv dekket i underkant av 1 100 millioner kroner.  

 

59 prosent av reseptene er blåresepter, der folketrygden tar det meste av regningen. 39 

prosent var hvite resepter, der kunden betaler selv. De resterende reseptene er blant annet 

veterinærresept og resepter der helseforetakene betaler (H-resept).  

 

I gjennomsnitt kostet hver nordmanns legemiddelbruk 4 1141 kroner i fjor. Figur 1 viser hvem 

som betaler for legemidlene. Som man ser av figuren dekker staten, gjennom sin andel av 

blåreseptordningen, ordresalg til sykehus og H-reseptordningen (finansiert av 

helseforetakene), 68 prosent av utgiftene til reseptpliktige legemidler. Staten dekker med 

andre ord ca. 2 800 kroner av de 4 114 kronene.  

 

  

                                                           
1 Alle tall gjelder omsetning gjennom apotek. Legemiddelsalg gjennom andre kanaler er ikke inkludert 
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Figur 1: Fordeling av kostnadene til legemidler i 2014 - prosent av total omsetning, og 

kroner per innbygger 

 
 

 

 

Tabell 1. Total omsetning i apotek 2014, fordelt på varegrupper. 

  

2014 mill. kr 

inkl. mva 

Prosent endring 

2013-14 

Prosentandel av 

total 

Reseptpliktige 

legemidler  19 055                    9,8                   67,5  

Reseptfrie 

legemidler 2 322                    4,7                     8,2  

Andre varer 6 837                    8,1                   24,2  

Totalt  28 214                   9,0                 100,0  

 

 

Legemidler for hjerte og blodomløp mest brukt 

Seks av de ti mest brukte legemidlene målt i definerte døgndoser, er til behandling av 

sykdommer relatert til hjerte og blodomløp. Omkring en halv million nordmenn bruker 

legemidler mot høyt kolesterol (simvastatin og atorvastatin). Nesten 400 000 personer 

bruker det blodfortynnende virkestoffet acetylsalisylsyre (Albyl-E). Zopiklon (Imovane) som 

brukes ved søvnvansker, blir ifølge Reseptregisteret brukt av mer enn 300 000 personer. To 

av tre brukere er kvinner.  
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Tabell 2: 10 mest brukte reseptpliktige legemidler i 2014 - definerte døgndoser (DDD*) – 

alle tall i millioner 

 

Virkestoff (eksempel på 
legemiddel) 

Vanlig 
behandling 

2014 Mill. 
DDD 

% endring 
2013-14 

2014 
Mill. kr 

 % endring 
2013-14 

Plass i 
2013 

Acetylsalisylsyre (Albyl-E) Blodfortynnende 122,8 -1,4 107,8 5 1 

Atorvastatin (Lipitor) Høyt kolesterol 117,8 11,5 132,2 -18,8 2 

Simvastatin (Zocor) Høyt kolesterol 87,6 -6,4 84,9 -29,2 3 

Amlodipin (Norvasc) Hjerte/ kar 59,4 0,9 52,7 -5,8 4 

Zopiklon (Imovane) Søvnvansker 54,2 -1,2 110,3 1,6 5 

Cetirizin (Zyrtec) Allergi 54,1 6,4 63,9 16 7 

Ramipril (Triatec) Hjerte/ kar 52,6 1,7 30,7 20,6 6 

Kandesartan (Atacand) Hjerte/ kar 45,8 7,2 58,8 -10 10 

Levotyroksinnatrium 
(Levaxin) 

Stoffskifte 45,5 1,7 64 9,4 9 

Metoprolol (Selo-Zok) Hjerte/ kar 45,3 0 141,2 6,2 8 

 

 

* Måleenheten DDD er definert som den beregnede gjennomsnittlige døgndose ved 

legemiddelets hovedbruksområde hos voksne. 

 

Høyest omsetning av legemidler mot revmatisme 

De tre mest omsatte legemidlene i 2014 var, som i de siste årene, Humira, Enbrel og 

Remicade, som alle brukes bl.a. mot alvorlig revmatisme. Disse tre legemidlene omsatte for 

mer enn 1,4 mrd. kroner, en økning på 5,2 prosent. Forbruket målt i døgndoser økte med 4,9 

prosent.  

 

Tabell 3: 10 mest omsatte reseptpliktige legemidler i 2014 (målt i kroner) – alle tall i 

millioner 

Virkestoff (eksempel på 
legemiddel) 

Vanlig 
behandling 

2014 
Mill. kr 

% endring 
2013-14 

2014 Mill. 
DDD 

 % endring 
2013-14 

Plass i 
2013 

Adalimumab (Humira) Revmatisme 494,0 3,5 1,5 4,4 1 

Etanercept (Enbrel) Revmatisme 492,3 10,1 1,5 -5,6 2 

Infliximab (Remicade) Revmatisme 418,8 1,7 2,5 13,1 3 

Salmeterol og andre 
midler ved obstruktiv 
lungesykdom (Seretide) 

Astma 291,4 -6,1 20,6 -3,1 4 

Formoterol og andre 
midler ved obstruktiv 
lungesykdom (Symbicort) 

Astma 242,8 1,3 15,9 -2,8 5 

Koagulasjonsfaktor VIII 
(Advate) 

Blødersykdom 228,2 0 0,1 0,6 6 

Sofosbuvir (Sovaldi Tab 
400 mg) 

Hepatitt C 206,4 - - - ny 

Rituximab (MabThera) Kreft 206,4 - - - 7 

Fingolimod (Gilenya) 
Multippel 
sklerose 

175,6 35,3 0,3 36,6 19 

Esomeprazol (Nexium) Reflukssykdom 164,9 -7,8 36,6 7,4 8 

 


