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Patentudløb og generisk konkurrence giver 95 procent
prisfald og sparer 5,6 milliarder kroner om året
Patentudløb på lægemidler siden 2001 har betydet, at apotekerne via generisk substitution til
billigste kopi sparer staten og lægemiddelbrugerne for 5,6 mia. kr. i 2013. Nye patentudløb i
2013 ventes alene at give en samlet besparelse på 89 mio. kr. i 2013. De store besparelser muliggøres af, at prisen på den billigste generiske kopi umiddelbart efter patentudløbet ofte falder
med omkring 95 procent i forhold til prisen på originalen. Siden patentet på Viagra® udløb 24.
juni 2013 er prisen på billigste kopi faldet 97 procent, og danskerne sparer 62 mio. kr. årligt.
Baggrunden er skarp priskonkurrence understøttet af apotekernes substitution til billigste kopi.
Det danske prissystem, hvor leverandørerne melder deres priser ind for 14 dage ad gangen, betyder, sammen med apotekernes substitution til billigste alternativ, at der kan
skabes en effektiv priskonkurrence blandt de lægemidler, hvor der er flere leverandører.
Opnås den laveste pris inden for en substitutionsgruppe, er leverandøren sikret så godt
som hele markedet i den kommende takstperiode. Det giver ofte et prisfald på 95 procent.
Lægemiddelmarkedet har de seneste år været præget af patentudløb på lægemidler med
en stor omsætning. For mange af lægemidlerne er der kort tid efter patentudløbet kommet generisk konkurrence til en markant lavere pris end originalen. Når apotekerne substituerer til den billigste kopi, betyder det, at statens og lægemiddelbrugernes medicinudgifter til de pågældende lægemidler reduceres betydeligt.
Eksempler på at laveste pris pr. tablet falder markant ved generisk konkurrence
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Montelukast 10 mg, 98 stk.

Ziprasidon 80 mg, 56 stk.

Atorvastatin 80 mg, 100 stk.

Sildenafil 100 mg, 12 stk. (højre akse)

Kilde: Medicinpriser.dk, Sundhedsstyrelsen.
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Inden for det seneste halvandet år er der set flere eksempler på, at prisen falder markant
efter patentudløb. Ziprasidon 1 mistede patentbeskyttelsen i marts 2013, og allerede ved
den første takstperiode derefter meldte de første generikaproducenter sig på markedet, og
flere er kommet til siden. Det betød, at tilskudsprisen, der regnes ud fra den billigste tabletpris, over de efterfølgende to måneder faldt knap 90 pct. For mange lægemidler sker
prisreduktionen endnu hurtigere. Eksempelvis udløb patentet på Viagra® (sildenafil 2) den
24. juni 2013, hvilket fik prisen på den billigste tablet til at falde med 73 pct. allerede i
den første prisperiode derefter. En måned efter patentudløbet var den billigste tabletpris
faldet fra 81,40 til 4,57 kr., et fald på 95 pct., og der var op til 12 forskellige producenter
på markedet.
I figuren nedenfor ses, hvor hurtigt generisk sildenafil overtog markedet fra originalen,
Viagra®. Allerede den første måned efter der kom generisk konkurrence, var stort set hele markedet overtaget af generikaproducenterne. Apotekerne har ved at substituere til det
billigste alternativ altså medvirket til store besparelser for brugerne af lægemidlet.
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Viagra®/sildenafil – Prisfald og original/generikaandel – Patentudløb 24. juni 2013

Billigste tabletpris 100 mg, 12 stk. (højre akse)

Kilde: Dansk Lægemiddel Information (DLI) og Sundhedsstyrelsen.

Apotekernes generiske substitution efter patentudløb giver store besparelser i 2013
Der er i 2013 indtil nu kommet generisk konkurrence på yderligere fem lægemidler. Priserne på fire af de fem lægemidler, der har fået generisk konkurrence, er faldet med 90
pct. efter patentudløbet, og på det sidste lægemiddel, potenslægemidlet sildenafil, er prisfaldet på hele 97 pct. Hvis de nuværende prisniveauer fastholdes året ud, vil apotekernes
generiske substitution for de fem lægemidler resultere i en samlet besparelse på 89 mio. i
2013. Besparelserne er opgjort i AIP, dvs. apotekernes indkøbspris, som er eksklusive
avance og moms.
Det vurderes, at yderligere to lægemidler får generisk konkurrence i 2013. De forhandles
dog kun i et begrænset omfang på apotekerne.
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Lægemiddel mod psykoser. Originalen hedder Zeldox®.
Lægemiddel mod impotens. Originalen hedder Viagra®.
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Besparelser ved patentudløb i 2013
Besparelse i 2013
Indholdsstof (anvendelse i
Dato for generisk
ved konstateret
parentes)
konkurrence
prisfald
Helårseffekt
Montelukast (astma)
04-03-2013
37.807.103
46.620.245
Ziprasidon (antipsykotikum)
04-03-2013
16.109.463
19.864.710
Sildenafil (impotens)
24-06-2013
31.543.990
61.900.841
Rizatriptan (migræne)
19-08-2013
3.227.747
8.993.340
Repaglinid (type 2-diabetes)
19-08-2013
432.148
1.204.076
I alt
89.120.451
138.583.212
Kilde: Dansk Lægemiddel Information (DLI) og egne beregninger.

I 2013 er det astmalægemidlet montelukast, der giver den største besparelse på 38 mio.
kr. Det var ét af de første lægemidler, der gik af patent i 2013, og den lavere pris har været gældende i tre fjerdedele af året. Hvis der i stedet ses på helårseffekten, er det sildenafil, der først gik af patent i juni, hvor besparelsen er størst. Besparelsen i 2013 vil være 32
mio. kr., mens helårseffekten er 62 mio. kr. For de fem lægemidler samlet er helårseffekten en besparelse på 139 mio. kr.
Hertil kommer besparelserne fra de lægemidler, hvor patentet er udløbet før 2013. Alene
de lægemidler, hvor der kom generisk konkurrence i 2012, vurderes at give besparelser
på 350 mio. kr. i 2013, hvis de nuværende prisniveauer fortsætter året ud. På baggrund af
beregningerne samt en analyse offentliggjort af IGL (Industriforeningen for Generiske
Lægemidler) kan det anslås, at apotekernes substitution af de lægemidler, der er gået af
patent siden 2001, i 2013 vil give en samlet besparelse på op mod 5,6 mia. kr., ved at medicinen udleveres til de lave priser på kopimedicin frem for til de højere priser på originalmedicinen inden patentet udløb. Til sammenligning var apotekernes faktiske omsætning af receptpligtige lægemidler opgjort i AIP i 2012 på 7,0 mia. kr.

