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Fortsat prisfald på apoteksmedicin giver lavere  
offentlige udgifter til medicintilskud 

Apotekets medicinpriser faldt i gennemsnit med 3,3 procent i første halvår 2014 i 
forhold til samme periode året før. Dermed er priserne på den medicin, der kun 
kan købes på apoteket, faldet med i alt 47 procent siden 2000. Omvendt er priser-
ne på den medicin, der siden 2001 er blevet liberaliseret til salg i detailhandlen 
uden prisregulering, i samme periode steget med 23 procent. Prisfaldet på den re-
gulerede apoteksmedicin gav alene i første kvartal 2014 en besparelse på 59 mil-
lioner kroner i regionernes udgifter til medicintilskud. Siden 2007 er de offentlige 
udgifter til medicintilskud faldet med omkring 2 milliarder kroner svarende til 
cirka 25 procent. 

 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Apotekets medicinpriser faldet 47 % siden 2000 
Indeks 2000=100

Liberaliseret +23 %

Apoteksforbeholdt -47 %

 
Kilde: Statens Seruminstitut, DDD-baseret lægemiddelprisindeks til juni 2014. 
 
Faldet i apotekernes gennemsnitlige priser per døgndosis (DDD)1 af apoteksforbeholdte 
lægemidler er fortsat i første halvår 2014. I gennemsnit faldt priserne på apoteksforbe-
holdt medicin med 3,3 procent i første halvår 2014 i forhold til første halvår 2013. Der-
med er prisen på apoteksforbeholdt medicin i gennemsnit faldet med 47 procent siden 
2000. I 2001 blev en del håndkøbsmedicin liberaliseret, så det også må sælges i detail-
handlen. Samtidig fjernede man kravet om ens priser i hele landet og reguleringen af 
avancen på denne liberaliserede medicin. Priserne på denne liberaliserede håndkøbsme-
dicin er i gennemsnit steget med 23 procent fra 2000 til 2013. (Der foreligger endnu ikke 
prisoplysninger fra detailhandlen for 2014.) 

                                              
1 En døgndosis er den af WHO fastsatte standarddosis for en døgnbehandling med et givent lægemiddel. 
World Health Organization, december 2009: DDD: Definition and general considerations. 

http://www.whocc.no/ddd/definition_and_general_considera/
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Patentudløb giver mere afdæmpet prisfald i 2014 
Prisfaldet på apotekerne har med 3,3 procent i første halvår 2014 været lidt mindre end 
de seneste tre år, hvor priserne er faldet med 6-9 procent årligt. Det skyldes, at der i 2014 
har været færre patentudløb på lægemidler med stor omsætning på apotekerne. 
 
Baggrunden for de senere års store prisfald er nemlig, at en lang række lægemidler har 
mistet patentbeskyttelsen. Når patentet udløber, opstår der normalt meget hurtigt en 
skarp generisk priskonkurrence. En række producenter af generiske lægemidler konkur-
rerer om at tilbyde lægemidler med samme aktive lægemiddelstof i samme form, styrke 
og mængde til en brøkdel af prisen på den originale, tidligere patentbeskyttede medicin.  
 
Priskonkurrencen skærpes af flere forhold. For det første tilbyder apotekerne altid kun-
derne at få udleveret den billigste generiske variant. For det andet beregnes medicinbru-
gernes tilskud med udgangspunkt i prisen på den billigste kopi. Og for det tredje fastsæt-
tes priserne frit i en slags licitation hver 14. dag. Dermed kan den producent, der byder 
den laveste pris, vente at få stort set hele det danske marked for den næste 14 dages pris-
periode. Derfor falder prisen på den billigst tilgængelige medicin ofte 90-95 procent gan-
ske kort tid efter patentet er udløbet. Det giver de danske borgere den billigste generiske 
medicin i Europa. 
 

 
Anm.: For 2014 vises den procentvise ændring for 1. halvår 2014 i forhold til 1. halvår 2013. 
Kilde: Statens Seruminstitut, DDD-baseret lægemiddelprisindeks til juni 2014. 
 
Da der er lidt færre betydende patentudløb i 2014 end de foregående år, ventes det samle-
de prisfald for hele året 2014 også at blive mindre. Men da patentet udløber for flere læ-
gemidler med en større apoteksomsætning i 2015 – herunder blandt andet Enbrel, Abilify 
og Spiriva – kan det bidrage til et lidt større gennemsnitligt prisfald igen i 2015. 
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Prisfald på apoteket giver milliardbesparelse på medicintilskud 
De faldende priser på apoteket har i en årrække medvirket til at nedbringe de offentlige 
udgifter til medicintilskud. I første kvartal 2014 faldt priserne på al apoteksforbeholdt 
medicin i gennemsnit med 4,6 procent i forhold til samme periode året før. For tilskuds-
berettiget medicin alene var prisfaldet 4,1 procent. Det var baggrunden for, at de regiona-
le udgifter til medicintilskud i årets første kvartal faldt med 59 millioner kroner, svarende 
til 4,2 procent ifølge opgørelsen fra Statens Seruminstitut. 
 
Siden 2007 er priserne på apoteksforbeholdt medicin sammenlagt faldet med en tredjedel 
(33 procent). Det har bidraget væsentligt til, at regionernes årlige udgifter til medicintil-
skud nu er faldet med 1,8 milliarder kroner siden 2007 (omkring 2 mia. kr. inkl. kommu-
nale tilskud). Besparelsen er sket, selvom danskerne i dag bruger en større mængde til-
skudsberettiget medicin end i 2007. Patentudløbene, apoteksreguleringen og den skarpe 
priskonkurrence blandt generikaproducenterne2 har således givet offentlige milliardbe-
sparelser på medicintilskud på apoteket. 
 

 

                                              
2 Hertil kommer, at der er indgået prisloftsaftaler med Lægemiddelindustriforeningen, som holder pri-
serne på originalmedicin i ro. 
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