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Udgifterne til apoteksmedicin faldt med 4 procent i 2012
Året 2012 var det fjerde år i træk, hvor udgifterne til medicin købt på apotekerne
faldt som følge af faldende priser. Danskerne fik udleveret mere medicin på apotekerne sammenlignet med året før, men de samlede udgifter faldt. Sammenlignet med
2000 sparer danskerne 7 mia. kr. på at købe apoteksmedicin til dagens lave medicinpriser. De faldende priser på medicin betyder også, at danskerne betaler mindre for
deres medicin end i mange andre europæiske lande.
Udgifterne til medicin købt på apotekerne faldt i 2012 for 4. år i træk. Faldet i udgifterne
skyldes faldende priser. Danskerne fik i 2012 udleveret 1 procent mere medicin på apotekerne sammenlignet med året før. Men danskernes samlede udgifter til medicin købt på
apotekerne er samlet set faldet med 4 procent. Faldet i udgifterne i 2012 skyldes, at apotekets medicinpriser faldt med omkring 7 procent i 2012.
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Amn: Opgørelsen er opgjort i indkøbspriser. For sygehussektoren er det før fradrag af Amgros-rabat. Efter fradrag af Amgros-rabat er stigningstakten for hospitalssektoren 5 pct. i 2010 og 2 procent i 2011.
Kilde: Dansk Lægemiddel Information og Danmarks Apotekerforeningens beregninger.

Udgifterne til medicin forbrugt på hospitalerne voksede i 2012 med omkring 8 procent,
og samlet set beløb udgifterne sig til godt 6 mia. kr. efter fradrag af Amgros-rabat, svarende til cirka 8 milliarder kroner målt i afregningspriser og tillagt moms.
Danskerne købte medicin på apoteket for lidt over 12 milliarder kroner inklusive moms i
2012, og samlet set brugte danskerne således knap 21 milliarder kroner på medicin (in-

2 af 2

klusiv moms). Gennem de seneste 4 år er danskernes medicinforbrug på apotek vokset
med over 11 procent, målt i mængder, mens udgifterne til apoteksmedicin samlet set er
faldet med 1 milliard kroner. Omvendt er udgifterne til forbruget af medicin på hospitalerne de seneste 4 år samlet set vokset med over 1 milliard 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 på omkring 42 procent fra 2000 til 2012. Danskerne sparer dermed over 7 milliarder kroner på at købe apoteksmedicin til dagens lave medicinpriser i
forhold til priserne i 2000.
Læs mere om medicinpriser her.
Alene købet 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
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 ny norsk prisanalyse bekræfter Apotekerforeningens tidligere analyser om, at Danmark har markant lavere priser 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.
Læs mere om den norske prisanalyse her.
Lære mere om Apotekerforeningens prisanalyse her.

