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Allergimedicin er billigst på apoteket
Allergimedicin er frigivet til salg uden for apotek. Priserne fastsættes af salgsstederne selv og
kan derfor variere fra salgssted til salgssted. I detailhandelsbutikkerne køber kunderne typisk
små pakker dyr mærkevare-medicin kendt fra reklamerne. På apoteket kan det faguddannede
personale derimod yde rådgivning og vejledning om sammensætning af den rette behandling og
kan ud over mærkevare-medicinen tilbyde kunderne en billig kopi. Apotekerne udleverer typisk
store pakninger kopimedicin med helt samme virkning som mærkevarerne udleveret i detailhandlen til en pris, der ligger langt under priserne i detailhandlen. Små pakker mærkevaremedicin koster ofte 5-6 kroner per tablet, mens det i store pakker kopimedicin kan fås ned til omkring 1,50 kr. per tablet.
Pollensæsonen er startet, og DMI opgør nu dagligt pollental. Pollen får næser og øjne til
at løbe, og allergikerne til at købe nye forsyninger af allergimedicin. Men der er grund til
at kigge sig for, for der er store prisforskelle på samme slags medicin. Allergimedicin er
liberaliseret og kan fås både på apoteket og i supermarkeder, i kiosker og på tankstationer. Men efter liberaliseringen af håndkøbsmedicinen er der ingen prisregulering. Derfor
vil priserne svinge fra butik til butik og fra apotek til apotek.
I detailhandelsbutikkerne køber kunderne typisk produkter med velkendte navne, som
optræder i reklamerne. På apoteket kan det faguddannede personale derimod yde rådgivning og vejledning om sammensætning af den rette behandling og tilbyde kunderne en
billig kopi. I detailhandelen er det næsten kun små pakker Benaday eller Clarityn, der
sælges. Omvendt udleverer apoteket typisk store pakninger Alnok, Vialerg eller Mildin,
som er kopier af antihistaminerne med samme virkning men til en brøkdel af prisen.
Den mest solgte allergimedicin er lægemiddelstofferne cetirizin og loratadin, der begge er
antihistaminer, som sælges i tabletform. Begge lægemiddelstoffer er liberaliseret håndkøbsmedicin, og sælges derfor både på apotek og i detailhandlen uden prisregulering.
Zyrtec-kopier til under kvart pris
Cetirizin sælges blandt andet under navne som Zyrtec, Benaday, Alnok og Vialerg. Benaday er mærkevarepræparatet kendt fra reklamerne, og 7 styk Benaday sælges på apotekerne for i gennemsnit godt 40 kr. pr. pakke eller 5,90 kr. per tablet. Benaday er det typisk solgte mærke i detailhandlen.
På apotekerne sælges 40 gange så mange af den billigere kopi Alnok, som af den dyrere
original, Benday. Alnok koster i gennemsnit ca. 32 kr. for en 10 styks pakning og den pt.
billigste Cetirizin ”Vialerg” koster omkring 29 kr. for 10 styk (2,85 kr./tablet). Det er lidt
under halv pris (-52 pct.) af tabletprisen for Benaday. Men den mest omsatte pakning cetirizin på apoteket, 100 styks Alnok, koster i snit 150 kr., og den pt. billigste Cetirizin
”Ratiopharm” 90 styks fås for ca. 128 kr. (1,42 kr./tablet) – dvs. under en fjerdedel af tabletprisen for den typiske detailhandelspakning, Benaday, 7 styk.
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Clarityn-kopier 70 procent billigere
Loratadin er også et allergimiddel, der sælges under navne som bl.a. Clarityn (original) og
Mildin (kopi). 10 Clarityn tabletter koster pt. typisk omkring 58 kr. på apotek, hvor den
billigere kopi, Mildin, koster omkring 37 kr. Kopien er dermed ca. 35 pct. billigere end
originalen. Den mest omsatte pakning på apotek er en stor pakning med 100 stk. Mildin
til en pris på i snit 181 kr., og den pt. billigste Loratidin ”HEXAL” 100 styks fås for ca.
163 kr., hvor originalen Clarityn i snit koster 369 kr. for samme pakningsstørrelse. Den
billigste kopi fås dermed til under halv pris af originalen. Tabletprisen for en stor pakke
kopimedicin er endda ca. 70 procent billigere end for en lille pakke Clarityn.
Mange penge at spare på kopier af allergimedicinen på apoteket

Pris pr. tablet
Cetirizin
- lille pakning
- stor pakning
Loratadin
- lille pakning
- stor pakning

Mærkevare-medicin
Benaday
5,90
3,84
Clarityn
5,76
3,69

Billigste kopi
Alnok, Vialerg, Cetirizin
2,85
1,42
Mildin, Loratadin
3,69
1,63

Prisforskel, pct.

Prisforskel, lille mærkevare/stor kopi,
pct.

-52
-63

-76

-36
-56

-72

Kilde: Priserne er beregnet som gennemsnitspriser på www.apoteket.dk for de nævnte pakninger ultimo marts måned 2013.

Apoteker er 40 procent billigere end detailhandelen
En undersøgelse fra Lægemiddelstyrelsen fra januar 2010 viser også, at antihistaminer i
gennemsnit købes cirka 40 procent billigere på apoteket end i detailhandlen. Årsagen er
netop, at kunderne på apotekerne typisk køber den billigere kopimedicin i større pakninger, mens detailhandelen typisk kun fører de små pakninger af den dyrere originalmedicin kendt fra reklamerne.

