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Note:
En døgndosis (DDD) er en mængdeenhed,
som WHO har defineret som en standard
dosis for en døgnbehandling til en voksen
patient.
AIP = Apotekets indkøbspris (ekskl. moms).
AUP = Apotekets udsalgspris (inkl. moms).
Medmindre andet er angivet, er beløb
eksklusive moms.

Forord
Denne årbog giver et overblik over borgernes

den økonomiske regulering, at nogle apotekers

lægemiddelforbrug og apotekernes aktiviteter.

øgede salg af omsorgs- og plejeprodukter auto
matisk nedsætter andre apotekers honorar for

Udlevering af medicin og rådgivning om kor

at udlevere og rådgive om lægemidler.

rekt brug er apotekernes kerneydelse. Samtidig
udvikler apotekerne løbende nye sundhedstil

Derfor er apotekernes fastkroneavance på læge

bud og nye samarbejder i det nære sundhedsvæ

midler siden 2015 halveret fra 11 kroner til 5,50

sen med fokus på medicinsikkerhed.

krone per pakning. Den lave avance presser
apotekerne og flytter fokus fra rådgivning om

Apoteker er private virksomheder og ejes per

lægemidler til salg af andre varer. Samtidig tru

sonligt af højtuddannede lægemiddeleksperter –

er det tilgængeligheden til apoteker i landdi

farmaceuter. Det sikrer danskerne uvildig sund

strikterne. De har ikke de samme muligheder

hedsfaglig rådgivning og vejledning, og det sik

for at øge salget af hudplejeprodukter mv., som

rer fokus på medicinsikkerhed.

apoteker i de større byer. Indtil nu er det ikke
gået ud over kunderne. Små landapoteker, som

Et centralt politisk mål med moderniseringen

ejeren opgiver, drives videre af andre apotekere

af apotekerloven i 2015 var at øge tilgængelig

med tilskud. Men det er en lappeløsning.

heden til apoteker. Apotekerne har overgået
alle forventninger ved at åbne 58 procent flere

Apotekets medicinpriser er faldet, og Danmark

apoteker, øge åbningstiderne og forkorte vente

har fortsat nogle af Europas laveste priser på

tiderne. Samtidig er der indført medicinsamtale

kopimedicin.

og compliancesamtale til kronikere og genordi
nation af visse lægemidler på apoteket.

Dette og mere til kan du få overblik over i den
ne årbog. Du kan løbende finde aktuelle fakta,

Men apotekernes sundhedsfaglige kerneopgave

analyser, holdninger og visioner om lægemidler

er under pres. Apotekernes økonomiske ramme

og apoteker på www.apotekerforeningen.dk.

er ikke fulgt med den øgede tilgængelighed.
Derfor har mange apoteker øget salget af om

Anders Kretzschmar

sorgs- og plejeprodukter for at finansiere de

Adm. direktør

mange nye apoteker. Paradoksalt nok betyder
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Danskernes forbrug af lægemidler
Danskerne brugte lægemidler for omkring 23

kræftmedicin og midler til immunsystemet,

milliarder kroner inklusive moms i 2018.

som fylder i sygehusenes udgifter til medicin.

Forbruget fordeler sig stort set ligeligt på hen

Udgifterne til medicin på apotekerne voksede

holdsvis apotekerne og hospitalerne. I begge

med cirka 1 procent, selv om der blev udleveret

sektorer blev der udleveret eller anvendt medi

cirka 2 procent mere medicin. Baggrunden er

cin for godt 11 milliarder kroner inklusive

apotekernes faldende medicinpriser.

moms. De resterende knap 3 procent – svarende
til cirka 600 millioner kroner – er lægemidler,

Målt i mængder blev der i alt brugt 3,3 milliar

som er solgt i håndkøb i detailhandlen.

der døgndoser medicin i 2018, svarende til 570
døgndoser per indbygger. Det var knap 2 pro

Forbruget af medicin opgjort i kroner og øre

cent mere end i 2017. Lægemidler til behand

steg i 2018 i forhold til året før. Stigningen skyl

ling af hjerte og kredsløb var den mest anvend

des, at udgifterne til medicin brugt på hospita

te lægemiddelgruppe med 37 procent af døgn

lerne steg med knap 6 pct. i 2018. Det er især

doserne.

Udgifter til medicin i Danmark 2018

Receptpligtig
apoteksmedicin

41%

Apoteksforbeholdt
håndkøb

23

3%

Liberaliseret håndkøb
solgt på apotek

5%

Liberaliseret håndkøb
solgt i detailhandlen

3%

mia. kr.

Sygehusmedicin

48%

Medicinudgifter inklusive moms.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Dansk Lægemiddelinformation (DLI), Amgros og Danmarks Apotekerforening.
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Mere medicin for færre penge
Siden 2007 er der blevet udleveret stadigt mere

En væsentlig del af forklaringen på de faldende

tilskudsberettiget medicin fra apotekerne. Alli

udgifter til medicinen er, at priserne på medicin

gevel er regionernes udgifter til medicintilskud

er faldet i perioden. En forhøjelse af egenbeta

faldet. De årlige offentlige udgifter til medicin

lingen på medicin i 2008 og prisreguleringen af

tilskud er faldet med 1,6 milliarder kroner siden

beløbsgrænserne i medicintilskudssystemet har

2007. Det er et fald på 22 procent. Samtidig bli

også givet en lavere tilskudsprocent. Sygesik

ver der udleveret 37 procent mere tilskudsberet

ringens andel af udgifterne til tilskudsberettiget

tiget medicin i dag end for 12 år siden.

medicin er således faldet fra 71 procent i 2007
til forventet omkring 62 procent i 2019.

I 2018 var regionernes udgifter til medicintil
skud uændret, selvom der blev udleveret 2 pro

Udgifterne til apoteksmedicin i Danmark er i

cent mere tilskudsberettiget medicin. I 2019 ser

øvrigt lavere end i de fleste andre lande. Ifølge

udgifterne til medicintilskud dog ud til at stige

OECD brugte Danmark cirka 2.400 kroner per

en anelse, fordi der i første halvår 2019 blev ud

indbygger i 2017. Det er 43 procent under

leveret 3 procent mere medicin end året før.

OECD-gennemsnittet.

Regionernes udgifter til medicintilskud er faldet 1,6 mia. kr. siden 2007
Indeks 2007 = 100

+37%

Mængden af tilskudsberettiget medicin

140
130
120
110

Regionernes udgifter
til medicintilskud

100
90

-22%

80
70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019*

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Apotekerforening.
*) Foreløbigt 2019-tal på baggrund af 1. halvår 2019.
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Apotekernes lægemiddelomsætning
I 2018 udleverede apotekerne 3,1 milliarder

cin ikke er blandt de dyreste præparater, udgjor

døgndoser lægemidler til en samlet værdi af 7,6

de disse lægemidler blot 8 procent af apoteker

milliarder kroner opgjort i apotekets indkøbs

nes omsætning målt i kroner.

priser (AIP). Det er en stigning på knap 2 pro
cent i forhold til 2017.

Omvendt fylder lægemidler til nervesystemet
og til fordøjelse og stofskifte ikke helt så meget

Lægemidler målrettet hjerte og kredsløb fylder

målt i døgndoser, men ganske meget i kroner

mest, når det gælder antallet af døgndoser. I

og øre. Lægemidler til nervesystemet udgjorde

2018 udleverede apotekerne 1,2 milliarder

22 procent af apotekernes samlede lægemiddel

døgndoser af denne type, svarende til 39 pro

omsætning, mens lægemidler til fordøjelse og

cent af samtlige døgndoser. Da hjerte-karmedi

stofskifte udgjorde 19 procent af omsætningen.

Omsætning af lægemidler på apotek opdelt efter overordnet lægemiddelgruppe

Lægemiddelgruppe
A. Fordøjelse og stofskifte
B. Blod og bloddannende organer
C. Hjerte og kredsløb
D. Hudmidler
G. Kønshormoner, gynækologisk mv
H. Hormoner til systemisk brug
J. Infektionssygdomme
L. Cancermidler og til immunsystem
M. Muskler, led og knogler
N. Nervesystemet
P. Parasitmidler
R. Åndedrætsorganer
S. Sanseorganer
V. Diverse lægemidler
Alle lægemidler

Niveau 2018		
Ændring i procent
Døgndoser
Omsætning
i forhold til 2017
mio. DDD
AIP, mio. kr.
Døgndoser
Omsætning
370
214
1.200
94
160
66
33
9
108
524
3
281
28
0
3.089

1.435
1,9
7,8
790	-5,8
13,8
491
4,8	-13,6
211
0,0
5,6
510	-5,3	-4,9
149
0,7
2,2
668	-3,0
1,3
67
0,8	-15,1
220	-2,6	-1,2
1.682
1,5
0,6
44	-2,0
1,5
1.057
3,0	-0,7
190
1,9
17,6
78	-	
8,4
7.591
1,8
1,9

Kilde: Dansk Lægemiddelinformation (DLI) og Danmarks Apotekerforenings beregninger.
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De mest udleverede lægemidler
Det kolesterolsænkende middel atorvastatin

med 8 procent, mens der blev udleveret 18 pro

var igen i 2018 det mest udleverede lægemid

cent færre døgndoser af det blodfortyndende

del, hvor der blev udleveret 189 millioner døgn

middel acetylsalicylsyre.

doser. Det er en stigning på 17 procent i forhold
til 2017.

Målt i kroner var apotekets mest omsatte læge
middel det blodfortyndende middel rivaroxaban

Lægemidlet losartan, der er blodtrykssænkende,

(Xarelto) med diabetesmidlet liraglutid (Victo

er også blevet udleveret mere i 2018 end året før.

za) på andenpladsen, begge med en omsætning

Mens der i 2017 blev udleveret 105 millioner

på omkring 250 millioner kroner. På tredjeplad

døgndoser, blev der i 2018 udleveret 127 millio

sen kom det blodfortyndende lægemiddel api

ner doser. Det er en stigning på 20 procent.

xaban (Eliquis) efterfulgt af det svage smerte
stillende middel paracetamol. Disse midler er

Omvendt faldt antallet af udleverede døgndoser

ikke med i tabellen over de mest udleverede

af det kolesterolsænkende middel simvastatin

målt i døgndoser.

Apotekernes mest udleverede lægemidler, målt i døgndoser

Lægemiddel
Atorvastatin1
Amlodipin2
Paracetamol3
Losartan2
Simvastatin1
Ramipril2
Acetylsalicylsyre4
Furosemid5
Enalapril2
Bendroflumethiazid og kalium5
De 10 mest udleverede

Niveau 2018 		
Ændring i procent
Døgndoser
Omsætning
i forhold til 2017
mio. DDD
AIP, mio. kr.
Døgndoser
Omsætning
189
148
138
127
109
98
89
88
75
65
1.126

21
17,5
11,9
13
4,2	-9,5
185
4,3	-5,2
20
20,5
68,0
21	-8,0
43,2
7
3,1
29,7
8	-18,2	-76,0
24
0,1
29,1
8
5,3
27,5
61	-0,4	-1,4
367
3,6
-3,4

1)
Kolesterolsænkende. 2) Blodtrykssænkende. 3) Smertestillende. 4) Blodfortyndende. 5) Vanddrivende.		
Kilde: Dansk Lægemiddelinformation (DLI) og Danmarks Apotekerforenings beregninger.			
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Omsætning af håndkøbsmedicin
I 2018 blev der solgt håndkøbsmedicin for 1,4

omsætningen svarende til 328 millioner kroner.

milliarder kroner. Det er godt 50 millioner kro

Omsætningen af de apoteksforbeholdte hånd

ner mere end året før.

købslægemidler er i øvrigt faldet med 1 procent
fra 2017 til 2018.

Håndkøbsmedicin er de lægemidler, man kan
købe uden recept. Noget håndkøbsmedicin kan

Apotekerne står for 70 procent af det samlede

kun købes på apoteket, mens andet medicin er

salg af håndkøbslægemidler. Heraf er en tredje

liberaliseret, så det både kan købes i detail

del apoteksforbeholdte, og må kun sælges på

handlen og på apoteket.

apotek, mens to tredjedele er liberaliserede.

77 procent af omsætningen af håndkøbsmedi

De sidste 30 procent af håndkøbslægemidlerne

cin vedrører de liberaliserede håndkøbslæge

sælges i detailhandlen. Salget af håndkøbslæge

midler. De står for en omsætning på 1,1 milliar

midler i detailhandlen skønnes i øvrigt at være

der kroner, mens de apoteksforbeholdte hånd

steget med 6 procent fra 2017 til 2018.

købslægemidler stod for den resterende del af

Omsætningen af håndkøbsmedicin i 2018
Målt i indkøbspriser (AIP)
Ændring i %
ift. 2017

Andel

328	-1%
1.098
6%
669
5%
430
6%
1.426
4%

23%
77%
47%
30%
100%

Mio. kr.
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler
Liberaliserede håndkøbslægemidler
Heraf solgt på apotek
Heraf solgt i detailhandel
Håndkøbslægemidler i alt

Inklusive håndkøbslægemidler solgt på recept.
Kilde: Dansk Lægemiddelinformation (DLI) og Danmarks Apotekerforenings beregninger.
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Medicin i detailhandlen
Detailhandlen har mulighed for at sælge over

lægemidler. Det lægemiddel, der fylder suve

80 lægemidler fordelt på over 500 forskellige

rænt mest, er nikotinerstatning, som udgjorde

pakninger, hvoraf over 400 pakninger må place

47 procent af salget. Herefter følger næsespray

res i selvvalg. I praksis er detailhandlens salg

mod forkølelse, som udgjorde 15 procent af bu

dog koncentreret på ganske få lægemidler.

tikkernes salg af håndkøbslægemidler i 2018.
Derudover fylder forskellige smertelindrende

I 2018 stod de otte mest omsatte lægemidler for

lægemidler en del i detailhandlens håndkøbs

92 procent af detailhandlens salg af håndkøbs

medicin.

Detailhandlens mest omsatte håndkøbsmedicin i 2018
Procentandel af omsætning målt i indkøbspris

8%
Kodimagnyl 2%
Voltaren 3%
Treo 3%
Ipren, Ibuprofen 5%
Strepsils 7%
Panodil, Pamol10%
Andre

Nicorette, Nicotinell

Otrivin, Zymelin

47%

15%

De mest solgte lægemiddelstoffer er eksemplificeret ved typiske handelsnavne.
Kilde: Dansk Lægemiddelinformation (DLI) og Danmarks Apotekerforenings beregninger.
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Apotekets medicinpriser
Priserne på apoteksforbeholdte lægemidler er

mest frie og skarpe priskonkurrence på apoteks

faldet hvert eneste år siden år 2000. Det gælder

forbeholdt medicin. Leverandørerne af medicin

også i 2018, hvor der skete et mindre prisfald.

kæmper om at være billigst ved en licitation

Samlet set er priserne på de apoteksforbeholdte

hver 14. dag. Da apotekerne skal tilbyde kun

lægemidler mere end halveret siden 2000.

derne den billigste variant af et lægemiddel,
vinder den billigste leverandør næsten hele

Omvendt er priserne på de håndkøbslægemid

markedet i 14 dage.

ler, der er liberaliseret, så de også kan sælges i
detailhandlen, i gennemsnit steget med 28 pro

Systemet giver skarp konkurrence og nogle af

cent siden 2000. En prisudvikling, som nogen

Europas laveste priser på kopimedicin, som ud

lunde svarer til inflationen i perioden.

gør to tredjedele af den medicin, apotekerne ud
leverer. Selv om prisen på enkelte lægemidler

Prisfaldet på apoteksmedicin skyldes især pa

kan stige og falde pludseligt – og give indtryk

tentudløb og skarp priskonkurrence fra generi

af stigende medicinpriser – er gennemsnitspri

kaproducenterne. Danmark har således Europas

serne på kopimedicin lave.

Apotekets medicinpriser er halveret siden 2000
Indeks 2000 = 100
140

+28%

Liberaliseret
håndkøbsmedicin

120
100

Apoteksforbeholdte
lægemidler

80

-54%

60
40

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018 2019*

Kilde: Sundhedsdatastyrelsens DDD-baserede lægemiddelprisindeks.
*) Foreløbigt 2019-tal på baggrund af 1. halvår 2019.
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Apotekernes substitution
Når lægen udskriver en recept på et lægemid

kaldte C-markerede pakninger. Men kun 7 pro

del, vil lægen ofte skrive navnet på originallæ

cent af apotekets udleverede pakninger var de

gemidlet, som var det første på markedet med

dyre C-markerede. Apotekernes substitution

en bestemt virkning. Men når patentet er udlø

sparede på den måde borgerne og samfundet for

bet, kommer der hurtigt billigere generika på

2,7 milliarder kroner. Der spares i gennemsnit

markedet – såkaldt kopimedicin med samme

200 kroner per pakning på at få den billigste

indholdsstof og virkning. Apotekerne skal tilby

kopi i stedet for den dyrere C-markerede ordina

de kunderne den billigste pakning. Det kaldes

tion.

substitution.
Samtidig betyder apotekernes substitution, at
I 2018 substituerede apotekerne knap 20 millio

konkurrencen på det danske marked for læge

ner gange til en anden og billigere pakning end

midler bliver meget stærk, så priserne i Dan

den, lægen havde ordineret. 46 procent af de

mark er blandt de laveste i Europa for de læge

pakninger, lægerne ordinerede, var de dyre så

midler, hvor der er mulighed for substitution.

Apotekernes substitution sparer 2,7 mia. kr.
Procent
100
80

C: 46%

C: 7%
B: 15%
A-lev.svigt: 6%

60

B: 26%

40
20
0

A: 28%

A: 71%

Lægens ordination
Lægens
ordination

Apotekets udlevering
Apotekets
udlevering

Figuren viser lægernes ordinerede og apotekernes udleverede pakninger i 2018 fordelt efter pris: de billigste (A-markeret),
de billigste efter leveringssvigt (A-leveringssvigt), de næstbilligste (B-markeret) under en bagatelgrænse på højst 5% (5-20 kr.)
og de dyreste pakninger (C-markeret).
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Apotekerforenings beregninger.
Danmarks Apotekerforening
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Sammensætning af medicinprisen
En pakke receptmedicin koster i gennemsnit

For det første har Lægemiddelstyrelsen fastsat

177 kroner på et dansk apotek.

et fast beløb på 13 kroner og 46 øre per pakke
receptmedicin, som apotekerne lægger oven i

65 procent af prisen går til indkøb af lægemid

indkøbsprisen. Denne såkaldte fastkroneavance

let fra producenten. Apotekerne betaler også en

er den samme, uanset om medicinen koster 50

række afgifter til det offentlige som betaling til

kroner eller 1.000 kroner.

Lægemiddelstyrelsen, rabat til sygesikringen og
tilskud til farmakonomuddannelsen. Endelig

For det andet beregnes en avance som en andel

skal der betales moms. Samlet set går 24 pro

af lægemidlets pris. Denne del beholder det en

cent af medicinprisen til det offentlige.

kelte apotek ikke. Den går fuldt ud til at betale
afgifter til det offentlige og til at omfordele til

Apotekssektorens avance udgør 11,5 procent af

andre apoteker. Omfordelingen går blandt andet

udsalgsprisen. Avancen består af to dele: et fast

til at sikre apoteker, apoteksfilialer og apoteks

kronebeløb og et beløb, som stiger med ind

udsalg i områder, hvor omsætningen er meget

købsprisen.

lille, og til at sikre vagtapoteker.

Sådan er prisen på en gennemsnitlig receptpakning sammensat

Moms og afgifter
til det offentlige

24%

2%
Apoteksavance* 9,5%
Intern omfordeling

177
kr.

Indkøbspris

65%

*) Det enkelte apotek får i 2019 kun 13,46 kroner uanset prisen på receptpakningen.
Kilde: Danmarks Apotekerforening.
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Priser på kopimedicin i Europa
Et effektivt dansk prissystem, med skarp pris

I Danmark koster medicin inden for syv af de

konkurrence og apotekets effektive substitution

største lægemiddelområder med generisk kon

til billigste pakning, har i en årrække sikret Dan

kurrence i gennemsnit under 1 krone per døgn

mark nogle af Europas laveste priser på læge

dosis. Dermed har Danmark Europas næstlave

midler, som er udsat for generisk konkurrence.

ste priser på kopimedicin kun overgået margi
nalt af Holland. Den gennemsnitlige pris i

Det viser en undersøgelse af priserne blandt 26

Europa ligger på 1 krone og 60 øre per døgndo

europæiske lande fra det internationale analy

sis.

seinstitut IQVIA.

Danmark har nogle af Europas laveste priser på kopimedicin
Gennemsnitlig pris per døgndosis i 1. kvartal 2019 for 7 store terapiområder
Kr. per døgndosis
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Kilde: IMS MIDAS QTR Marts 2019. Gns. pris per døgndosis for oral receptmedicin inden for 7 udvalgte terapiområder:
kolesterolmodificerende medicin, antidepressiv medicin, antipsykotika, epilepsimedicin, smertestillende medicin,
mavesårsmedicin og NSAID-gigtmedicin.
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APOTEKET I SUNDHEDSVÆSENET

Apotekerne i det nære sundhedsvæsen
Apotekerne er samfundets lokale lægemiddel
eksperter. Apoteket står for sikker distribution
af medicin og giver rådgivning om korrekt brug
af medicinen. Det er der brug for.

1,7

millioner
kronikere

I Danmark er der nemlig 1,7 millioner kronisk
eller langvarigt syge, som har brug for medi
cinsk behandling. 700.000 danskere bruger
mere end fem forskellige lægemidler.
Det kan være svært at overskue mange slags
medicin og huske at tage den rigtigt. Forkert
medicin, forkert brug af medicin og andre medi
cineringsfejl betyder hvert år, at:
• 200.000 oplever utilsigtede hændelser med
medicin

700.000
bruger mere end
5 lægemidler

7

sparede indlæggelser
om dagen ved
receptkorrektion

• 100.000 bliver indlagt
• op mod 5.000 dør.
Apotekerne arbejder for at styrke patientsikker
heden og nedbringe fejlmedicinering. Alene
apotekets receptkorrektioner sparer i gennem

sikkerheden i sektorovergange, på plejehjem

snit 7 hospitalsindlæggelser om dagen.

og bosteder og for borgere i eget hjem, der bru
ger meget medicin. Der er et stort potentiale for

Apotekerne arbejder også sammen med resten

at udvikle bedre samarbejder og styrke medicin

af det nære sundhedsvæsen om at øge medicin

sikkerheden til gavn for borgerne.

14
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Apotekernes sundhedsydelser
Apoteket tilbyder borgerne ydelser, der kan
hjælpe til bedre brug af medicinen. Siden 2005
har apotekerne tilbudt astma- og KOL-patienter
en gratis inhalationsrådgivning, Tjek på inhala
tion. I 2018 fik 56.000 borgere ydelsen.
Dosispakket medicin hjælper borgeren med at
tage den rigtige medicin på det rigtige tids
punkt. Det styrker patientsikkerheden og øger
trygheden. I 2018 fik 47.600 borgere dosispak

56.000

om året får
tjek på inhalationen

47.600

om året får
dosispakket medicin

ket medicin fra apoteket.
Siden 2016 har apotekerne tilbudt nye kronike
re en gratis medicinsamtale, så de kommer godt
i gang med deres medicin. I 2018 fik 15.800 per
soner en medicinsamtale mod 10.000 året før.
Siden april 2018 har apotekerne også tilbudt
personer, der har brugt medicin gennem længe
re tid, en gratis compliancesamtale. Apoteket
kan hjælpe borgeren med at finde årsager til

15.800
om året får en
medicinsamtale

4.400

har fået en compliance
samtale det seneste år

manglende medicinefterlevelse og foreslå løs
ninger. 4.400 danskere har fået en compliance
samtale det seneste år.
Apoteket tilbyder gratis influenzavaccination
til ældre, gravide og kronisk syge. I 2018 vacci

65.000
blev vaccineret
på apotek i 2018

nerede apotekerne 65.000 borgere. Med selska
bet Apovac er målet at vaccinere 200.000 årligt.

Danmarks Apotekerforening
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Apoteksenheder
Da apotekerloven blev ændret i 2015, blev det

senere år omdannet deres apoteksudsalg til fili

lettere for apotekerne at åbne nye apoteksfilia

aler, så borgerne nu kan få deres receptmedicin

ler. Før 2015 skulle myndighederne godkende

med det samme. Derfor er der blevet færre apo

nye filialer. Apotekerne har grebet de nye mu

teksudsalg, men endnu flere filialer.

ligheder.
Endelig har mange apotekere også håndkøbsud
Fra 2015 og frem til 1. oktober 2019 er der åb

salg og medicinudleveringssteder, der ligger i

net 180 nye apoteksfilialer. Dermed er der nu i

andre forretninger – fx hos den lokale købmand.

alt 492 apoteker og apoteksfilialer i Danmark

Her kan borgere få udleveret forsendelser med

mod 312 før ændringen. Danskerne har dermed

receptmedicin fra apoteket. På håndkøbsudsalg

fået 58 procent flere steder, hvor de kan indløse

kan man også købe et udvalg af håndkøbsmedi

deres recept og få medicinen udleveret med det

cin.

samme.
Der er omkring 750 håndkøbsudsalg og medi
Der findes også 28 såkaldte apoteksudsalg, der

cinudleveringssteder. Dermed er der over 1.250

drives af apotekeren med eget faguddannet per

udleveringssteder for medicin i Danmark. Der

sonale. Her kan man købe håndkøbsmedicin og

udover er der omkring 3.800 detailhandelsbu

hente receptmedicin, der er leveret til apoteks

tikker, der må sælge liberaliseret håndkøbsme

udsalget fra apoteket. Mange apotekere har de

dicin.

Antal apoteker og apoteksenheder
Moderapoteker
Apoteker som supplerende og tillægsbevillinger
Apoteksfilialer
Apoteker med receptekspedition i alt
Apoteksudsalg
Enheder med faguddannet personale

1

30/6 2015

31/12 2018

1/10 2019

220
16
76
312
117
429

204
27
253
484
29
513

201
29
262
492
28
520

En apoteker kan have op til 4 apoteker: 1 moderapotek og op til 3 supplerende bevillinger eller tillægsbevillinger. Hertil kommer
apoteksfilialer. For borgerne er der ingen forskel. De er alle apoteker med receptekspedition.
Kilde: Danmarks Apotekerforening.

1)
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180 nye apoteker siden 1. juli 2015

312 apoteker før 1. juli 2015			
180 nye apoteker åbnet efter 1. juli 2015		
28 fagbetjente apoteksudsalg			
Opgjort per 1. oktober 2019.		

Den 1. oktober 2019 var der åbnet 180 nye apo

større byer. Konkurrencen mellem apotekerne

teker, siden den nye apotekerlov trådte i kraft

er øget, da mange af de nye filialer ligger tæt på

1. juli 2015. Det giver bedre tilgængelighed til

en konkurrent.

medicin og rådgivning om medicin især i de

Danmarks Apotekerforening
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Apotekernes omsætning
Apotekerne omsatte for 11,7 milliarder kroner

den økonomiske rammestyring gør, at lægemid

(eksklusive moms) i 2018, hvilket er cirka 2

delavancen sættes tilsvarende ned.

procent mere end i 2017. Apotekernes kerneop
gave er salg af medicin og rådgivning om brug

Håndkøbsmedicin udgør knap 9 procent af apo

af medicin. Det afspejles tydeligt i omsætnin

tekernes omsætning. Den største del er liberali

gen, hvor receptmedicin udgør 73 procent af

serede håndkøbslægemidler, der sælges i kon

den samlede omsætning.

kurrence med andre forhandlere, mens en min
dre andel kun må forhandles på apoteker.

Udover lægemidler sælger apotekerne også an
dre varer, som naturligt knytter sig til et apo

Apotekerne har i løbet af de senere år fået flere

teks virksomhed. Det kan fx være hudplejepro

sundhedsydelser, som kan tilbydes borgerne.

dukter, plastre og vitaminer. Disse varer udgør

Det gælder for eksempel vaccination, medicin

nu 15 procent af apotekernes samlede omsæt

samtale, udvidet rådgivning om inhalation, ry

ning mod 13 procent i 2015. Salget af disse va

gestopkurser og medicingennemgang. Det ud

rer er øget for at finansiere de nye filialer. Men

gør dog kun 1 procent af omsætningen.

Apotekernes omsætning i 2018
Apoteksforbeholdte
håndkøbslægemidler

2%
Liberaliserede
håndkøbslægemidler 6%

Lægemidler
på recept*

73%

11,7
mia. kr.

Andre varer

15%

Andre indtægter
og sundhedsydelser
*) Inklusive håndkøbslægemidler solgt på recept.
Omsætning eksklusive moms.
Kilde: Danmarks Apotekerforening.
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Apotekernes avance
Apotekernes avance fastlægges i en toårig brut

Hvis apotekerne tilsammen overskrider avance

toavanceaftale mellem Apotekerforeningen og

rammen, bliver fastkroneavancen per pakke

Sundheds- og Ældreministeriet. Der er to cen

medicin sat ned. Det er sket flere gange siden

trale elementer i den økonomiske rammesty

2015, fordi apotekerne sælger flere andre varer

ring: avancerammen og fastkroneavancen.

for at finansiere de mange nye filialer. Det har
halvereret fastkroneavancen fra 10,96 kroner i

Avancerammen sætter et loft over, hvor meget

2015 til 5,46 kroner i 2019 per pakke medicin.

apotekerne, som sektor må tjene på salg af læ
gemidler og salg af andre varer. I 2019 var ram

Når apotekerne får mindre for at sælge medicin,

men på 2,68 milliarder kroner, som skal dække

sætter det sundhedsfagligheden under pres.

alle udgifter til løn, husleje, vedligeholdelse,

Men det gør det også stadigt vanskeligere at dri

forsikringer, forrentning og afskrivninger mv.

ve apotek i landdistrikterne. For landapoteker

Fastkroneavancen er det faste beløb, apotekerne

lever i højere grad af at sælge lægemidler end

må lægge på indkøbsprisen. I 2019 er det 5,46

apoteker i byerne, der har bedre mulighed for at

kroner per pakke.

sælge andre varer.

Apotekernes fastkroneavance på lægemidler
Kr. per pakning
12

10,96

10

5,46

8
6
4
2
0

2015

2016

2017

2018

2019

Kilde: Danmarks Apotekerforening.
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Apotekets nøgletal
Apotekerne udleverede 60 millioner pakker re
ceptmedicin i 2018. Det svarer til, at hver dan

Fuldtidsbeskæftigede på apotek

sker i gennemsnit købte 10 pakker receptmedi
cin. Apotekerne er en del af den stærke danske
life science branche, og på apotekerne møder
man kun faguddannet personale, der kan rådgi
ve om den rette anvendelse af lægemidler.
I 2018 var der beskæftiget 5.774 personer inklu
sive apotekere – 4.427 omregnet til fuldtid.

2018
Farmaceuter
Farmakonomer
Farmakonomelever
Øvrige ansatte
Ansatte i alt
Apotekere
Beskæftigede i alt

575
2.304
638
706
4.223
204
4.427

Omregnet til fuldtidsbeskæftigede per 31. december.
Kilde: Danmarks Apotekerforening.

Apotekets nøgletal 2018

484

47

11,6

60

5.800

30

apoteker i Danmark
ved udgangen af 2018

milliarder kroner
i omsætning

personer
beskæftiget

millioner
kundebesøg

millioner
receptpakninger

millioner
receptkunder

Kilde: Danmarks Apotekerforening.
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Gennemsnitsapoteket
I 2018 havde det gennemsnitlige apotek et kun

Der var i gennemsnit 12 beskæftigede, inklusi

degrundlag på omkring 12.000 indbyggere. Det

ve apotekeren selv, på det gennemsnitlige apo

er lidt lavere end året før, hvilket ikke mindst

tek. Hver apoteksejer driver i gennemsnit 2,4

skyldes, at der er etableret flere apoteker.

apoteker og filialer. En apoteker er dermed le
der af en virksomhed med i gennemsnit 27 an

Det gennemsnitlige apotek havde 97.000 kun

satte.

debesøg, solgte 166.000 lægemiddelpakninger
om året og omsatte for 24 millioner kroner.

Der er dog stor forskel på apoteker i byerne og i
landdistrikterne.

Gennemsnitsapoteket i Danmark i 2018

12.000

97.000

24

166.000

12

224

indbyggere som
kundegrundlag

millioner kroner
i bruttoomsætning

ansatte med
apotekeren

kundebesøg
om året

lægemiddelpakninger
om året

receptkunder
per åbningsdag

Gennemsnit er beregnet ud fra 484 receptekspederende enheder ultimo 2018. Omsætning er regnet eksklusive moms.
Kilde: Danmarks Apotekerforening.
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Tilfredshed med apotekerne
Borgerne er tilfredse med apotekets service og

Borgerne værdsætter apotekets sundhedsfaglig

rådgivning. Det viser en undersøgelse, MEGA

hed. 84 procent er tilfredse eller meget tilfredse

FON har udført for Danmarks Apotekerforening

med den rådgivning, de modtager på apoteket.

blandt 1.000 voksne i september 2019.

Kun 1 procent er utilfreds.

93 procent af borgerne er tilfredse eller meget

Der er også stor tilfredshed med tilgængelighe

tilfredse med apotekerne. Kun 1 procent er util

den. 92 procent af danskerne er tilfredse eller

freds. 97 procent har tillid til, at det er sikkert

meget tilfredse med afstanden til nærmeste

og trygt at få medicin udleveret på apoteket, og

apotek, og kun 1 procent er utilfreds. 28 procent

80 procent synes, de får neutral og uvildig råd

synes tilgængeligheden er blevet bedre de sene

givning.

ste år, hvor der siden 2015 er åbnet 58 procent
flere apoteker, åbningstiderne er øget og vente
tiderne nedbragt.

Borgernes tilfredshed med apotekerne

1%
Hverken eller/ved ikke 6%

Utilfreds/meget utilfreds
Tilfreds/
meget tilfreds

93%

Kilde: MEGAFON for Danmarks Apotekerforening, september 2019.
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