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Sedan i januari 2014 har eHälso-
myndigheten haft i uppdrag att 
förvalta, framställa och tillhan-

dahålla nationell läkemedelsstatistik. 
Ett uppdrag som övertagits från Apote-
kens Service AB och dessförinnan från 
apoteksmonopolet.

Resan från en ensam apoteksaktör, 
med uppgift att förvalta sin egen in-
köps- och försäljningsstatistik, till en 
myndighet som ska samla in och sam-
manställa försäljningsuppgifter från 
en lång rad affärsdrivande verksamhe-

ter, har varit fylld med utmaningar. Det 
finns i dag en bra bit över 100 apoteks-
aktörer, runt 6 000 försäljningsställen 
för receptfria läkemedel och en hand-
full partihandlare med direktleveran-
ser till detaljhandeln och vården. 

Samtidigt som apoteksbranschen 
har förändrats har också andra delar av 
läkemedelsförsörjningen utvecklats, 
till exempel när det gäller sjukhusens 
läkemedelsinköp. Nya och diversifie-
rade affärsmodeller samt ett ökat fokus 
på kunskaps- och ekonomistyrning 

skapar nya behov för uppföljning hos 
både läkemedelsmarknaden och sam-
hällets olika aktörer.

Med den bakgrunden är det lätt att 
förstå det uppdrag som regeringen for-
mulerat i regleringsbrevet för 2014: ”E-
hälsomyndigheten ska göra en översyn 
av den verksamhet som myndigheten 
bedriver i fråga om att förvalta, fram-
ställa och tillhandahålla nationell läke-
medelsstatistik. Syftet med uppdraget 
är att kvalitetssäkra den statistik som 
myndigheten ansvarar för inom läke-

Nationell läkemedelsstatistik    

eHälsomyndighetens 
nyligen presenterade 
översyn av sin verksam-
het visar att kvaliteten på 
de insamlade uppgifterna 
överlag är god, trots att 
det nu är ett flertal apo-
teksaktörer som arbetar 
med olika systemstöd 
och arbetssätt i stället 
för med en enskild aktör. 
Översynen visar också på 
flera områden som behö-
ver förbättras samt på nya 
möjliga användningsom-
råden för statistiken. 
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medelsområdet samt att göra den mer 
användbar och lättillgänglig för lands-
ting, myndigheter samt andra berörda 
aktörer som har behov av statistiken.” 

Myndigheten levererade denna 
översyn den 15 oktober. 

Olika leveranser för olika behov
Begreppet nationell läkemedelssta-
tistik är brett och saknar en bestämd 
definition. Förutom uppgifter som 
landsting och andra myndighetsaktö-
rer behöver, ingår också försörjning av 

marknadens aktörer med sådan infor-
mation som får marknaden att fung-
era bättre. 

Den komplicerade avvägningen 
mellan att tillhandahålla en mängd fär-
digpaketerad statistik som gynnar dels 
medborgarintresset, dels statistik-
marknadens möjligheter att skapa 
skräddarsydda analyser och dataleve-
ranser utifrån läkemedelsmarknadens 
särskilda behov, är en av de främsta 
utmaningarna i myndighetens inneva-
rande statistikuppdrag. 

I den aktuella översynen poängteras 
att grundinställningen från myndighe-
ten är att den insamlade statistiken ska 
ges en bred spridning och inte begrän-
sas till ett fåtal mottagare.

Myndighetens paketeringar av data, 
och kanalerna för distribution av 
dessa, är oerhört viktiga verktyg för att 
skapa en god tillgänglighet för läkeme-
delsstatistiken. Myndigheten erbjuder 
direktleverans av rådata för läkeme-
delsindustrins egna försäljningsdata, 
för övergripande statistik över läkeme-

Insamlingen, 
förvaltningen 

och leveransen av 
den nationella läke-
medelsstatistiken är 
minst sagt komplex. 
Vissa utvecklings-
områden är av nöd-
vändighet också in-
vecklade.
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delsmarknaden erbjuds standardise-
rade rapporter. Kommersiella statistik-
producenter har dock bättre möjlighe-
ter till databearbetning, analys och ut-
veckling av statistikplattformar som 
passar läkemedelsindustrins behov av 
kontinuerlig och föränderlig informa-
tion. eHälsomyndigheten vill därför 
bygga ett system som gör det möjligt 
för fler statistikproducenter att etable-
ra sig på likvärdiga villkor på den 
svenska statistikmarknaden.  

God kvalitet trots ökad komplexitet
Det kanske mest glädjande i översynen 
är att en analys av försäljningstrans-
aktionerna pekar på att kvaliteten på 
de insamlade uppgifterna överlag 
är god – trots att det nu är ett flertal 
apoteksaktörer som arbetar med olika 
systemstöd och arbetssätt i stället för 
med en enskild aktör. De flesta analy-
serade parametrarna visade sig vara 
stabila över tid. 

Rapporten i sig analyserar inte vad 
denna framgång beror på, men tydliga 
instruktioner för insamlingen av för-
säljningsuppgifter från apoteken, en 
effektiv godkännandeprocedur för ex-
peditionssystem och den direkta kopp-
lingen mellan statistikrapporteringen 
och ersättningen till apoteken för läke-
medelsförmånen är möjliga förkla-
ringsmodeller. Hur som helst ska de 
olika apoteksaktörerna ha ett rejält er-

kännande för sitt arbete med att få till 
en bra statistikrapportering.

Självklart finns det enskilda delar av 
statistikhanteringen som vi behöver 
titta närmare på. Översynen har fram-
för allt fokuserat på innehållet i de 
transaktioner som rapporterats, inte på 
eventuell avsaknad av rapportering el-
ler potentiell överrapportering. Förut-
om en del systemeffekter tycks rappor-
teringen av generikautbytet vara en 
sådan parameter som det finns anled-
ning att borra vidare i. Systemet med 
periodens vara inom läkemedelsförmå-
nen finns till exempel inte alls med i 
dagens nationella statistikhantering. 
(Periodens vara är det läkemedel som 
inom en bestämd period är det billigas-
te utbytbara läkemedlet.)

Mätning av försäljning i partihan-
delsledet pekas också ut som ett tydligt 
utvecklingsområde – inte på grund av 
att partihandlarna skulle vara särskilt 
slarviga eller ovilliga att rapportera 
utan framför allt för att det finns, och 
har alltid funnits, en otydlighet kring 
hur data ska användas. Det är även i 
viss mån oklart hur inrapporteringen 
bör vara uppbyggd för att samla in data 
på ett effektivt sätt. 

Potential för bredare användning
Några av de områden som eHälso-
myndigheten identifierat i sin översyn 
pekar direkt på potentiella utökade an-
vändningsområden för statistiken. Dit 
hör till exempel ett utökat ansvar för 
äldre försäljningsdata, statistik över 
ordinationerna vid sidan om försälj-
ningen samt en mer strukturerad tek-
nisk statistik för att följa användningen 
av olika it-system.

Utveckling på dessa områden skulle 
ge eHälsomyndigheten bättre förut-
sättningar att besvara många av de frå-
gor vi får in. En sådan organisk tillväxt 
av den tillgängliga statistiken är dock 
inte eftersträvansvärd i sig själv. Varje 
statistikområde måste bedömas utifrån 
sitt mervärde för medborgarna och för 
samhället i stort. 

Ekonomiuppföljning är hett
Flera av de utvecklingsområden som 
vi identifierat handlar om möjlighe-
terna att följa offentliga kostnader i 
läkemedelsförsörjningen. Det handlar 
om att förbättra den tillgängliga infor-
mationen kring de subventioner som 
stat och landsting står för vid sidan 
om läkemedelsförmånen till exempel 
för insulin. Det kan vara kostnader för 
smittskyddsläkemedel, läkemedel till 
asylsökande och så kallade pappers-
lösa samt olika former av landstings-
specifika subventioner.

Även om eHälsomyndigheten redan 
i dag samlar in försäljningsuppgifter 
om vårdens inköp av så kallade rekvi-
sitionsläkemedel från apotek och par-
tihandlare, finns det ett behov av att 
utveckla denna statistik betydligt för 
att skapa bättre uppföljningsmöjlighe-
ter, till exempel på individnivå. Det är 
naturligtvis delvis fråga om ekonomis-
ka uppföljningar av vårdverksamheten 
som till exempel kostnad per patient 
– men även kvalitetsuppföljningar av 
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Hälsomyndigheten levererar statistik för många olika ändamål.
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den givna vården, som till exempel 
kopplingen mellan diagnoser och ad-
ministrerade läkemedel skulle kunna 
gynnas av en utvecklad statistik för re-
kvisitionsläkemedlen. En särskild ut-
maning ligger i hanteringen av pris- 
och kostnadsuppgifter utanför läkeme-
delsförmånen. Både insamling och ut-
lämnande av sådana uppgifter är för-
enade med en del besvärliga frågeställ-
ningar.

Komplexa förändringar kräver 
samverkan
Insamlingen, förvaltningen och leve-
ransen av den nationella läkemedels-
statistiken är minst sagt komplex. 
Vissa utvecklingsområden är av nöd-
vändighet också invecklade. Ibland 
är komplexiteten rent teknisk eller 

beroende av den stora mängden in-
volverade it-system. Minst lika ofta 
handlar det om juridiska komplikatio-
ner, ansvarsfrågor, betalningsansvar 
eller önskade arbetsprocesser hos de 
olika aktörerna som kommer i kontakt 
med statistiken i en eller annan form. 
Många av de områden som pekas ut i 
översynen är av en sådan karaktär att 
de, för att förverkligas, måste utredas 
ytterligare och förankras med flera ak-
törer. I vissa delar krävs också att lag-
stiftning, aktörernas ansvarsområden 
eller arbetssätt förändras.  

Dit hör till exempel det fortsatta ar-
betet med att gå från fritextdoseringar 
till strukturerade doseringar, uppfång-
andet av relevanta volymmått för sålda 
licensläkemedel och mätandet av total-
mängderna aktiv substans i massenhe-
ter. Även slopandet av den så kallade 
varunummerdispensen som skapar 
otydligheter i statistiken över parallell-
handelsmarknaden är ett sådant om-
råde, i likhet med arbetet med att fånga 
olika typer av läkemedelskostnader på 
ett mer strukturerat sätt.

Samtidigt som möjligheten till att 
göra snabba förbättringar inom dessa 
komplexa utvecklingsområden är täm-
ligen små – är det också här som den 
största framtida potentialen för läke-
medelsstatistiken ligger. Det krävs 
dock att de olika aktörerna är överens 
om både målbilden för statistikutveck-
lingen och de enskilda detaljerna kring 

både processer och informationshante-
ring. 

eHälsomyndigheten arbetar för när-
varande aktivt med att bygga upp sam-
verkansformer med omvärlden, men 
välkomnar en dialog med alla avnä-
mare om hur statistiken kan göras så 
bra och användbar som möjligt ur ett 
generiskt samhällsperspektiv. En öp-
pen och direkt dialog är absolut avgö-
rande för att fatta rätt beslut i den vi-
dare processen med att vidareutveckla 
statistiken och vidmakthålla kvaliteten 
där denna är hotad. Samverkan är 
nyckeln för att få ut största möjliga 
mervärde av den nationella läkeme-
delsstatistiken.

TOBIAS RENBERG
utredare 

eHälsomyndigheten

Data till den nationella statistiken kan genereras i en lång rad processer i vårdorganisationen 
och kan vara användbar för många olika aktörer på olika sätt.

Mätning av 
försäljning i 

partihandelsledet 
pekas också ut som 
ett tydligt utveck-
lingsområde.
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