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Priserne på apoteksmedicin faldt med 8 procent i
første halvår 2013
Udgifterne til medicin købt på apotekerne faldt i første halvår 2013 med over 3 procent sammenlignet med 2012 svarende til over 350 millioner kroner på årsbasis. Baggrunden er et fald i de gennemsnitlige medicinpriser på knap 8 procent. Apotekets
medicinpriser er således faldet med knap 47 procent siden 2000. De faldende priser
betyder, at danskerne betaler mindre for deres medicin end i andre europæiske lande.
Apotekerne udleverede i første halvår 2013 medicin til en samlet værdi af omkring 4 milliarder kroner målt i indkøbspriser og eksklusiv moms, hvilket er et fald på godt 3 procent i forhold til første halvår 2012. Den lavere omsætning på apotekerne i første halvår
2013 skyldes især en nedgang i omsætningen af lægemidler til hjerte- og kredsløb samt
lægemidler til nervesystemet som følge af patentudløb og et prisfald på lægemidler. I
modsat retning trækker en markant stigning i danskernes brug af HPV-vacciner.
Apotekerne udleverede i første halvår 2013 lidt færre døgndoser medicin end i samme
periode af 2012. Samlet set faldt danskernes udgifter til medicin på apoteket i første
halvår 2013 med mere end 350 millioner kroner omregnet til helårsniveau. Det reelle fald
i medicinudgifterne på apoteket er dog større, idet et øget forbrug af de relativt dyre HPVvacciner indgår i statistikken, selv om de primært leveres direkte fra Statens Serum Institut til lægerne uden om apotekerne. Til sammenligning faldt de offentlige udgifter til tilskud til medicin udleveret på apotekerne med 435 millioner kroner i 2012 og med yderligere 193 millioner kroner i første kvartal 2013.
Omsætningen på apotekerne var størst inden for lægemidler til centralnervesystemet, der
udgjorde knap 30 procent af den samlede omsætning svarende til omkring 1 milliard
kroner. Lægemidler til centralnervesystemet dækker blandt andet antidepressiv medicin,
anti-psykotisk medicin samt svage smertestillende midler. Lægemidler til åndedrætsorganer udgjorde cirka 15 procent af den samlede omsætning svarende til næsten 600 millioner kroner og var således de næstmest udleverede lægemidler.
Apotekernes mest udleverede og omsatte lægemidler
Danskernes mest brugte lægemiddel er fortsat det kolesterolsænkende lægemiddel simvastatin. I 1. halvår 2013 udleverede apotekerne knap 750.000 pakninger indeholdende
83 millioner døgndoser, hvilket er et fald på knap 8 procent i forhold til 1. halvår 2012.
Forbruget af simvastatin har således været faldende det seneste 1½ år, hvilket er et markant brud med tidligere års meget høje vækstrater.
Nummer to på listen over flest udleverede døgndoser er amlodipin, der er et blod-tryksænkende lægemiddel. Der blev i alt udleveret 71 millioner døgndoser amlodipin i 1.
halvår 2013, hvilket er en stigning på knap 2 procent i forhold til 1. halvår 2012. På tredjepladsen på listen over flest udleverede døgndoser på apotekerne er paracetamol, hvilket
er et svagt smertestillende lægemiddel. Der blev i 1. halvår 2013 udleveret 63 millioner
døgndoser, hvilket svarer til, at hver dansker i gennemsnit forbrugte 11 døgndoser paracetamol i første halvår 2013.
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Målt på omsætningen var Human Papilloma Virus (Gardasil) det mest omsatte lægemiddel i primærsektoren i 1. halvår 2013 med en omsætning på omkring 250 millioner kroner, hvilket er en stigning på omkring 400 procent i forhold til 1. halvår 2012. Human
Papilloma Virus er en vaccine mod livmoderhalskræft (HPV), og stigningen skyldes
især, at vaccinen er inkluderet i børnevaccinationsprogrammet for 12-15 årige piger og
også midlertidigt for yngre kvinder op til 27 år. Vaccinen til børnevaccinationsprogrammet udleveres fra Statens Serums Institut direkte til lægerne uden om apoteket, men indgår altså i statistikken her for salg i primærsektoren – selvom vaccinerne ikke sælges på
apotek.
Lægemidlerne formoterol mv. (Symbicort) var det næstmest købte lægemiddel i 1. halvår
2013. Formoterol mv. er lægemidler mod luftvejssygdomme som astma og KOL og omsatte i 1. halvår 2013 for omkring 137 millioner kroner.
Skarp priskonkurrence
Den skarpe danske priskonkurrence på apoteksmedicin, hvor patentet er udløbet, har –
sammen med apotekets udlevering af den billigste pakning til kunden – ført til et fald i
apotekets medicinpriser alene på knap 8 procent i 1. halvår 2013 sammenlignet med 1.
halvår 2012. Samlet set betyder det, at apotekets medicinpriser siden 2000 og frem til 1.
halvår 2013 er faldet med knap 47 procent.
Prisfaldet i 1. halvår 2013 kan hovedsagelig tilskrives patentudløb på det kolesterolsænkende middel atorvastatin, hvor priserne er faldet med over 90 procent, og det antipsykotiske lægemiddel quetiapin, hvor priserne er faldet med 37 procent, når 1. halvår 2013
sammenlignes med 1. halvår 2012. Dertil kommer, at lægemidlet mod stærke smerter,
oxycodon, er faldet med 55 procent i pris som følge af Sundhedsstyrelsens revurdering af
medicintilskuddet til stærke smertestillende lægemidler og samtidig ændring i et firmas
prissætning. Acetylsalicylsyre i svag styrke, der virker blodfortyndende, er faldet med
næsten 50 procent. Alene de 4 lægemidler står for omkring halvdelen af faldet i priserne.
Læs mere om medicinpriser her.
Køb af generiske lægemidler – såkaldt kopimedicin – hvor patentet er udløbet siden 2001,
sparer danskerne for en årlig medicinudgift på godt 5 milliarder kroner. Lægen skriver oftest det dyre originallægemiddel på recepten. Men cirka 18 millioner gange om året vælger medicinbrugeren at tage imod apotekets tilbud om at få substitueret lægens valg til
en billigere kopi. Det sparer i sig selv danskerne for mere end 2 milliarder kroner årligt.
Læs mere om apotekets substitution her.
Europas billigste kopimedicin og høj produktivtetsvækst
De vedvarende fald i priserne på apoteket siden 2000 betyder, at danskerne betaler mindre for deres medicin på apoteket end i mange andre lande i Europa. Priserne på kopimedicin, hvor der er en effektiv priskonkurrence, og hvor apoteket kan tilbyde kunderne billige kopier, er blandt de laveste i Europa. En nyere analyse fra det internationale analyseinstitut IMS viser, at Danmark har de laveste medicinpriser blandt 24 lande inden for 7
store terapiområder udsat for generisk konkurrence. En nyere norsk prisanalyse bekræfter Apotekerforeningens tidligere analyser om, at Danmark har markant lavere priser end
Norge og Sverige på lægemidler, der er udsat for generisk konkurrence i begge lande.
Danske priser på kopimedicin er således klart lavere end i både Norge og Sverige. Samtidig har danske apoteker haft en kraftig produktivitetsvækst på 3-4 pct. årligt siden 1995.
Læs mere om prisanalysen fra IMS her, og læs mere om den norske prisanalyse her.
Lære mere om Apotekerforeningens prisanalyse her.
Læs mere apotekernes kraftige vækst i produktiviteten her.

