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Priserne på apoteket er faldet med 47 pct. siden 2000
Priserne på apoteksforbeholdte lægemidler faldt i juli 2013 med 9,5 procent i forhold til juli
2012. Det er et af de kraftigste prisfald set længe. Dermed er priserne faldet med 47 procent siden 2000 og er altså næsten halveret. For de liberaliserede lægemidler er priserne derimod steget med 22 procent i perioden 2000 til 2012.
Nye prisindeks fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor viser, at de senere
års kraftige fald i priserne for apoteksforbeholdte lægemidler er fortsat med uformindsket
styrke i 2013. Opgørelsen dækker nu også perioden frem til juli 2013, hvor apotekets medicinpriser faldt 9,5 procent i forhold til samme måned året før.
Priserne for apoteksforholdte lægemidler er samlet set i perioden fra 2000 til og med juli
2013 faldet med 47 procent. Dermed har priserne i de første 7 måneder af 2013 i gennemsnit været 8,5 procent lavere end i samme periode i 2012. Prisindekset for de liberaliserede lægemidler er endnu ikke opdateret, og dækker dermed stadig kun til og med 2012
som følge af mangler i indberetningerne fra de liberaliserede salgssteder. Som nævnt i et
tidligere nyhedsbrev fra maj 2013 er priserne på de liberaliserede håndkøbslægemidler
steget med 22 procent fra 2000 til 2012.
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Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor, DDD-baseret prisindeks.

En foreløbig beregning af prisudviklingen ud fra apotekernes indkøbsstatistik har tidligere tydet på, at priserne på apoteksforbeholdte lægemidler i perioden fra 2000 til juni 2013
var faldet med knap 47 procent, jf. Apotekerforeningens analyse fra 4. september 2013.
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De nye offentliggjorte prisindeks bekræfter dette kraftige prisfald og dokumenterer, at
prisfaldet er fortsat med uformindsket styrke i juli 2013. Priserne er således faldet med
yderligere 1,8 procent alene fra juni til juli 2013.
En opgørelse af prisudviklingen for de apoteksforbeholdte lægemidler i forhold til samme
måned året før viser, at der ikke kun er tale om vedvarende faldende priser, men at der
også er en klar tendens til, at de procentvise prisfald er blevet stadig større de seneste tre
år. Hvor priserne i 2011 i gennemsnit faldt med 5,3 procent i forhold til året før, er priserne indtil videre i 2013 som nævnt faldet med 8,5 procent. For juli 2013 alene er priserne
faldet med 9,5 procent i forhold til juli 2012. Det er et af de største prisfald, som er set de
seneste 10 år.
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Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor, DDD-baseret prisindeks.

Priserne på de apoteksforbeholdte lægemidler fastsættes for 14 dage ad gangen. Priserne
fastsættes ved, at producenterne melder deres priser ind til myndighederne, som herefter
beregner den samlede udsalgspris for lægemidlet. For de receptpligtige lægemidler udgør
den del af lægemidlets pris, som det enkelte apotek selv kan beholde, også kaldet nettoavancen, for tiden 16,61 kr. uanset lægemidlets pris. For de liberaliserede lægemidler,
kan forhandleren, dvs. apotekerne og de godt 3.000 øvrige salgssteder, selv beslutte, hvilken pris de vil tage. Tallene viser, at den frie konkurrence har forøget priserne på denne
type af lægemidler.
Fald i regionernes udgifter til medicintilskud
Det største prisfald har været på de lægemidler, der kan gives sygesikringstilskud til. Siden 2000 er priserne for denne gruppe af lægemidler faldet med 54 pct. De faldende priser
har været medvirkende til, at regionernes udgifter til medicintilskud er faldet betydeligt
de seneste år. I første halvår 2013 var udgifterne 10,4 pct. lavere end i første halvår 2012,
svarende til et fald i udgifterne på over 350 millioner kroner på årsbasis. Faldet skyldes
hovedsageligt et fald i gennemsnitspriserne (-8,3 pct.), mens mængderne var næsten
uændrede (-0,3 pct.), jf. analyse fra Statens Serum Institut.
Patentudløb og apotekernes substitution giver prisfald
De faldende gennemsnitspriser for apoteksforbeholdt medicin skyldes overvejende de
mange patentudløb, der har været de seneste år, kombineret med apotekernes substitution til den billigste kopi. Hvis der efter et patentudløb kommer generisk konkurrence fra
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generikaproducenter, vil de konkurrerende virksomheder ofte sætte en pris, der er op til
95 procent lavere end for originalen. Når apotekerne tilbyder kunden at substituere til
den billigste kopi inden for en substitutionsgruppe, betyder det, at der udleveres billigere
lægemidler. Dermed falder apotekets gennemsnitspris per udleveret døgndosis, så de
DDD-baserede prisindeks falder. Apotekerne substituerer omkring 18 millioner gange om
året et dyrere lægemiddel til et billigere alternativ inden for samme gruppe, og ca. 70 pct.
af de lægemidler, apotekerne udleverer, er generika (målt i DDD).
Samlet set har patentudløb på lægemidler siden 2001 betydet, at apotekerne via generisk
substitution til billigste kopi sparer staten og lægemiddelbrugerne for 5,6 mia. kr. i 2013,
jf. Apotekerforeningens analyse af besparelser ved patentudløb og substitution.

