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Analyse

Prisfald på apotek sparer 600 mio. kr. i medicintilskud
Regionernes udgifter til medicintilskud faldt med 601 millioner kroner i 2013. Hovedforklaringen er store prisfald på apotekerne. Apotekets priser på tilskudsberettiget
medicin faldt i gennemsnit med 8,4 procent i 2013. Prisen på al den medicin, der kun
må udleveres på apoteker, faldt samlet set med 8,6 procent i gennemsnit i 2013. Dermed er apotekets medicinpriser faldet med 47 procent siden 2000. Priserne på den
håndkøbsmedicin, der er liberaliseret til salg også i detailhandlen, er derimod steget
med 22 procent siden 2000. De vedvarende prisfald på apoteket skyldes især patentudløb og apotekets uvildige substitution til den billigste kopi.
Nye tal fra Statens Serum Institut viser, at regionernes tilskud til medicin udleveret på
apotekerne faldt med 9,9 procent i 2013, svarende til et fald på 601 mio. kr. Det er det
største fald, der er registreret i de offentlige udgifter til medicintilskud i mange år.
Siden 2007 er regionernes udgifter til medicintilskud på apotekerne faldet med 1,8 milliarder kroner. Det er et samlet fald på 25 procent. I samme periode har apotekerne udleveret godt 20 procent mere tilskudsberettiget medicin. Der er således udleveret en femtedel
mere medicin for en fjerdedel færre offentlige tilskudskroner. Regionernes tilskud per
døgndosis på apotek er således i gennemsnit faldet med knap 40 procent siden 2007.

Mere medicin for færre penge
Indeks ultimo 2007=100
130
Mængden af tilskudsberettiget medicin
120
110
100
90
80
Regionernes udgifter til medicintilskud
70

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sum af foregående 12 måneders forbrug og tilskud til medicin.
Kilde: Statens Serum Institut og Apotekerforeningen

Prisfald og tilskudsprocent
I 2013 var forklaringen på faldet i regionernes medicinudgifter på 9,9 procent primært, at
apotekets pris per døgndosis tilskudsberettiget medicin faldt med 8,4 procent. Der blev
udleveret 0,1 procent mere medicin med tilskud. Sammen med forskydninger i medicinforbruget betød det, at omsætningen af tilskudsberettiget medicin faldt med 7,8 procent.
Samtidig faldt patienternes tilskudsprocent i gennemsnit med 1,5 procentpoint.
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Det skyldes især revurderinger af dyrere lægemidlers tilskudsstatus. Samtidig har de faldende medicinpriser reduceret den enkeltes medicinudgift i forhold til tilskudssystemets
beløbsgrænser. Dermed er der flere, der ikke kommer op på så høj en tilskudsprocent.
Forklaring af faldet i regionernes udgifter til medicintilskud fra 2012 til 2013

Kilde: Statens Serum Institut " Regionernes udgifter til medicintilskud 2013".

Prisfald for reguleret medicin på apotek – prisstigning på liberaliseret medicin
Statens Serum Instituts nye prisindeks viser, at priserne per døgndosis for apoteksforbeholdte lægemidler i gennemsnit faldt med 8,6 procent i 2013. Dermed er apotekets medicinpriser næsten halveret i forhold til 2000, jf. figuren nedenfor. Baggrunden er en skarp
priskonkurrence i leverandørleddet kombineret med en lav, stramt statsstyret
apoteksavance. Priskonkurrencen finder sted ved 14-dages licitationer kombineret med
apotekernes uvildige substitution til den billigste kopi. Det sikrer, at den billigste
leverandør vinder stort set hele det danske marked i 14 dage og giver leverandørerne et
stærkt incitament til at tilbyde den laveste pris.
Tal for detailhandlens salg af liberaliseret håndkøbsmedicin er forsinket som følge af
manglende indberetninger. Tal frem til 2012 viser, at priserne på den håndkøbsmedicin,
der er liberaliseret til salg i detailhandelsbutikkerne, er steget med 22 procent siden 2000.
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Kilde: Statens Serum Institut, DDD-baseret lægemiddelprisindeks, og Apotekerforeningen

