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Patentudløb og apotekernes substitution af lægemidler 

sikrer danskerne en besparelse på over 5½ mia. kroner 
 

Patentudløb på lægemidler og apotekernes substitution til billigste kopi sparer 

danskerne for over 5½ milliard kroner om året. Mere end 18 millioner gange om året 

bytter apotekerne et dyrt lægemiddel, som lægen har ordineret, ud med en billigere 

kopi. Det sparer både samfund og borgere for store udgifter. Apotekernes effektive 

substitution medvirker til, at markedsandelen af kopimedicin er en af Europas største, 

hvilket trykker behandlingspriserne i bund. Danmark har således de laveste priser på 

kopimedicin blandt 24 lande, viser en omfattende international undersøgelse. 

 

Patentudløb på en lang række lægemidler og apotekernes substitution til billigste 

generiske lægemiddel (kopimedicin) sparede i 2013 danskerne for over 5½ milliard 

kroner sammenlignet med 2001, viser nye beregninger fra 2014. Det lægemiddelfagligt 

uddannede personale på apotekerne udleverer mere end 18 millioner gange om året et 

andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Den ansvarlige 

myndighed, Sundhedsstyrelsen, har godkendt kopimedicinen som havende samme aktive 

lægemiddelstof i samme styrke og form som det originale lægemiddel1. Derfor kan 

apotekerne foretage substitution, med mindre lægen eksplicit angiver andet på recepten. 

  

Besparelsen på 5½ milliard kroner er beregnet som forskellen i omkostning ved at købe 

det nuværende medicinforbrug til de nuværende lave priser på kopimedicin i stedet for til 

de højere priser på de originale lægemidler, der gjaldt lige før patentudløb. Da det enkelte 

apotek har en fast avance per solgt lægemiddelpakning, går besparelsen direkte videre til 

borgeren og til sygesikringen.  
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Kilde: Danmarks Apotekerforening og Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL). 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, var besparelsen i 2010 4,8 milliarder kroner ifølge 

en analyse offentliggjort af Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL). Men 

                                              
1
 Sundhedsstyrelsen, april 2013: Substitution af lægemidler 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/salg/apoteker/substitution
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besparelserne er øget siden da. Nye patentudløb på lægemidler i 2011, 2012 og 2013 har 

givet yderligere prisfald og øget den samlede besparelse til 5,7 milliarder kroner 

 

Den nuværende indretning af prissystemet for medicin og apotekernes uvildige 

substitution medfører altså en positiv udvikling, der hvert eneste år siden 2001 har 

bidraget til yderligere besparelser for danske patienter og for samfundet. 

 
Kopimedicin: 68 procent af markedet, men kun 25 procent af udgifterne  

Apotekernes effektive substitutionssystem sikrer, at kopimedicin hurtigere kan overtage 

markedsandele fra originalproducenterne til fordel for danskerne. Opgørelser fra Dansk 

Lægemiddel Information (DLI-MS) viser, at kopimedicin i 2013 dækkede 68 procent af 

danskernes forbrug af receptpligtige lægemidler opgjort i døgndoser. En døgndosis er den 

af WHO fastsatte standarddosis for en døgnbehandling med et givent lægemiddel. Da 

kopimedicinen er væsentligt billigere end den patentbeskyttede medicin, udgør 

omkostningerne til kopimedicin kun 25 procent af danskernes medicinudgifter til 

receptpligtig medicin, selvom kopimedicinen udgør over 2/3 af forbruget. 

 

Danmark har en af Europas højeste markedsandele for kopimedicin. I 2011 foretog OECD 

en international undersøgelse, der viser, at Danmark ligger i toppen, hvad angår generisk 

markedsandel.  

 

 
Anm: Frankrigs tal er fra 2010. 

Kilde: OECD. 

 

Som det fremgår af ovenstående figur, ligger kopimedicinens markedsandel i Danmark 

langt over gennemsnittet af undersøgelsens 19 OECD-lande, inklusiv Norge, hvor 

apotekssektoren blev liberaliseret år tilbage, og som Danmark ofte sammenlignes med. 

Den høje markedsandel for kopimedicin til lave priser er med til at sikre lave 

medicinudgifter på de danske apoteker. 

Danske medicinpriser er lave internationalt set 

Den store markedsandel for generisk medicin medvirker til, at priserne på kopimedicin er 

blandt de laveste i Europa. Det viser en stor undersøgelse fra det internationale 
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analyseinstitut IMS Health, som er specialiseret i at lave internationale analyser af 

medicinpriser2.  

 

Målt på prisen per døgndosis kopimedicin har Danmark blandt undersøgelsens 24 lande 

de laveste gennemsnitlige behandlingspriser inden for syv terapiområder3, som ikke er 

dækket af patentbeskyttelse. Med 17 eurocent (1,27 kroner) per døgndosis er priserne i 

Danmark kun halvdelen af prisgennemsnittet i EU, hvilket fremgår af nedenstående 

figur. 
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Kilde: IMS Health: Perspective on Generics, 2013

 

Undersøgelsen bekræfter dermed, at den fri priskonkurrence – sammen med apotekernes 

effektive substitution til billigste kopi – sikrer, at priserne på kopimedicin er lave, og at 

markedsandelen på kopimedicin er høj, hvilket tilsammen medfører, at danskerne får 

den billigst mulige medicin på apoteket. Dette resulterer derved i besparelsen på over 5½ 

milliard kroner for danskerne. 

 

                                              
2
 Danmarks Apotekerforening, februar 2013: IMS: Danmarks har de laveste medicinpriser. 

3
 De syv terapiområder er kolesterolsænkende lægemidler, epilepsimedicin, antipsykotisk medicin, orale 

diabeteslægemidler, medicin mod depression og mavesår samt lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk 
og hjertesvigt med videre. 

http://apotekerforeningen.dk/presse-og-nyhedsbreve/nyhedsbreve/~/media/Apotekerforeningen/analyseroekonomi/20022013_analyse_ims%20health.ashx

