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Analyse

Apotekets medicinpriser er faldet 44 procent siden 2000
Priserne på medicin på apotek er faldet 7 pct. i gennemsnit i 2012 i forhold til året før,
og samlet set er priserne i gennemsnit faldet med 44 pct. fra 2000 og frem til 4. kvartal
2012. Priserne fastlægges hver 14. dag i fri konkurrence ved en slags licitation og offentliggøres på prisportalen www.medicinpriser.dk. Priserne på kopimedicin i Danmark
ligger på et niveau, der er blandt Europas laveste.
Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor har netop offentliggjort nye tal for prisudviklingen på medicin for apoteksforbeholdte lægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler for 2012. Udviklingen viser, at priserne på medicin på apotek i gennemsnit er faldet med omkring 7 pct. i 2012 i forhold 2011. Samlet set har der siden 2000 været et prisfald
på apoteksforbeholdte lægemidler på i gennemsnit 44 pct. Denne udvikling er i stærk kontrast til prisudviklingen på liberaliserede håndkøbslægemidler – som er de lægemidler, der
også må forhandles uden for apotek. Således er de liberaliserede håndkøbslægemidler i gennemsnit steget med 22 pct. siden 2000.
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Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontors DDD-baserede prisindeks.

Alt tyder på, at medicinpriserne på apotek fortsætter med at falde, og således er gennemsnitsprisen per pakning receptmedicin, apotekerne har solgt i de første fire måneder af 2013,
faldet knap 6 pct. i forhold til de første 4 måneder af 2012.
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Medicinpriserne fastsættes hver 14. dag i fri konkurrence. Producenterne af lægemidler kan
frit fastsætte prisen for deres medicin, når de anmelder en pris til Sundhedsstyrelsen. Prisen
optages på Sundhedsstyrelsens prisportal www.medicinpriser.dk, så alle kan se, hvilket produkt der er billigst i de næste 14 dage. Der er altså tale om en slags licitation blandt alle leverandører af medicin med offentliggørelse af resultatet.
Apotekerne skal tilbyde kunden den billigste lægemiddelpakning, medmindre lægen eller
kunden fravælger det. 18 millioner gange om året bytter apoteket lægens dyrere ordinerede
lægemiddel ud med en billigere kopi. Derfor er der en intensiv konkurrence om at blive den
billigste leverandør og dermed få næsten hele det danske marked for sig selv i 14 dage. Det
er meget attraktivt for producenterne at opnå denne status. Effekten heraf er lave medicinpriser på det store område, der er udsat for konkurrence fra kopiproducenter. Samlet set udgør salget af generika målt i DDD knap 70 pct. af det samlede salg af medicin.
Apotekerne fastsætter ikke selv udsalgspriserne på den medicin, der kun må sælges på apoteket. Apotekerne køber medicinen hos grossisterne til de faste indkøbspriser, der er angivet
på Sundhedsstyrelsens prisportal. Myndighederne bestemmer udsalgsprisen ved at fastlægge
en fast lav avance, der skal lægges til apotekets indkøbspris.
Danske medicinpriser blandt Europas laveste
En analyse fra det internationale analyseinstitut IMS i London viser, at Danmark har de laveste priser på medicin blandt 24 lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk
konkurrence.
Læs mere om analysen fra IMS her.
Oslo Economics (OE) har på opdrag af Helse- og omsorgsdepartementet i Norge analyseret
priser på generisk medicin i Skandinavien i perioden september 2010 - august 2011. Analysen viser, at de danske priser er lavest, når man sammenligner priser på generiske lægemidler, der findes i både Norge, Sverige og Danmark, og som har samme konkurrencestatus (de
er alle i stabil generisk konkurrence) i de tre lande. Prissammenligningen viser, at priserne i
Norge ligger 86 procent over de danske priser, og priserne i Sverige ligger 12 procent over de
danske priser.
Læs mere om analysen fra Oslo Economics her.
Apotekerforeningens egen analyse viser endvidere, at Danmark i 2012 havde Skandinaviens laveste generiske medicinpriser, hvor priserne var 43 pct. højere i Sverige og 56 pct. højere i Norge.
Når det gælder priskonkurrence og substitution, er den danske model en af Europas mest liberale og konkurrenceprægede og giver nogle af de laveste priser i Europa. De nye tal fra
Statens Serums Institut bekræfter således, at det danske prissystem med skarp konkurrence,
og apotekernes substitution til billigste kopi giver danskerne meget billig medicin. Dermed
ligger kopimedicinpriserne i Danmark på et niveau, der er blandt Europas laveste.

