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Analyse

Medicinudgifter på apotek næsten uændrede i 2014
Danskernes udgifter til medicin købt på apoteket var i 2014 på niveau med 2013.
Siden 2010 er danskernes udgifter til apoteksmedicin faldet med 13 procent.
Sammenlignet med 2007 sparede det offentlige i 2014 1,8 milliarder kroner på tilskud
til medicin på apotekerne. Besparelsen kan tilskrives faldende priser på medicin på de
danske apoteker. Apotekernes priser på medicin faldt i 2014 med cirka en halv
procent i forhold til 2013. Priserne er i gennemsnit 46 procent lavere end i 2000.
Mens udgifterne til apoteksmedicin har været faldende over en længere periode, er
regionernes udgifter til hospitalsmedicin steget. I 2014 steg de med næsten 10 pct.
Udgifterne til medicin lave på apotekerne, men stiger på sygehusene
Efter tre år med uafbrudt fald voksede danskernes udgifter til medicin købt på apoteket
med 1,5 procent i 2014. Det sker samtidig med, at apotekerne udleverede godt 1 procent
mere medicin til danskerne målt i mængder. Forskydninger i forbruget bidrog til den
svage stigning i udgifterne, mens apotekets medicinpriser i gennemsnit faldt med cirka
en halv procent i 2014.
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*Opgørelsen er opgjort i indkøbspriser. For sygehussektoren er det før fradrag af Amgros-rabatter.
**Data er eksklusiv HPV-vaccinen, der primært leveres direkte af Statens Serum Institut til lægerne
Kilde: Dansk Lægemiddel Information og Danmarks Apotekerforenings udregninger.

Danskernes udgifter til medicin købt på apotekerne i 2014 er nogenlunde på niveau med
2013 efter et særligt kraftigt fald i 2013. Udgifterne til hospitalsmedicin steg med
omkring 10 procent i 2014. Figuren ovenfor viser, at mens udgifterne til apoteksmedicin
har været faldende over en årrække, stiger udgifterne til hospitalsmedicin støt. Samlet set
købte danskerne i 2014 medicin på apoteket for cirka 9 milliarder kroner i 2014 målt i
udsalgspriser (eksklusive moms).
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Apotekernes priser på medicin er faldet med 46 procent siden 2000
Det seneste prisindeks fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor viser, at
priserne for apoteksforbeholdte lægemidler ser ud til at være faldet i 2014 ligesom de
foregående år.
Statens Serum Instituts DDD-baserede prisindeks er offentliggjort til og med første halvår
af 2014. I første halvår af 2014 er priserne faldet med 3,3 procent sammenlignet med
første halvår 2013. Prisudviklingen for de apoteksforbeholdte lægemidler tyder dog på, at
lægemiddelpriserne i 2014 som helhed ikke er faldet så kraftigt, som det har været
tilfældet i de foregående år. Hvis priserne i tredje og fjerde kvartal 2014 matcher andet
kvartal, vil apotekernes medicinpriser i 2014 være faldet med cirka en halv procent i
forhold til 2013.
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Kilde: Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor, DDD-baseret prisindeks.

Priserne for apoteksforholdte lægemidler er dermed i perioden fra 2000 til og med første
halvår 2014 i gennemsnit faldet med cirka 46 procent. Prisindekset for de liberaliserede
lægemidler er endnu ikke opdateret for 2014, og det dækker kun til og med udgangen af
2013. Figuren viser, at prisen på de liberaliserede lægemidler er steget med 23 procent
siden 2000.
Patentudløb og apotekernes substitution til billigste kopi sikrer lave priser
De faldende gennemsnitspriser på apoteksforbeholdt medicin skyldes overvejende de
mange patentudløb, der har været de seneste år, kombineret med apotekernes
substitution til den billigste kopi. Når der sker et patentudløb, får originalproducenten
gerne konkurrence af generikaproducenter. Det resulterer i, at prisen på den billigste
variant af lægemidlet ofte falder med op til 95 %. Apotekernes substitution til billigste
kopi inden for en substitutionsgruppe sikrer, at borgeren tilbydes det billigste
lægemiddel. Omkring 18 millioner gange om året substituerer apoteket lægens dyrere
ordination til en billigere kopi. Det sparer danskerne for 2 cirka milliarder kroner om
året. Danmark har derfor nogle af Europas allerlaveste priser på generikamedicin.
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Mere medicin for færre penge på apotekerne
Mængden af tilskudsberettiget medicin købt på apoteket steg med cirka 2 procent i de tre
første kvartaler af 2014 sammenlignet med samme periode 2013 1. Dermed er mængden
af tilskudsberettiget medicin solgt på apotekerne steget med knap en fjerdedel siden
2007. På trods af stigningen på næsten en fjerdedel i mængden af tilskudsberettiget
medicin er regionernes udgifter til medicintilskud fra 2007 til 2014 faldet med 24 procent.
Det betyder, at regionerne sparer cirka 1,8 milliarder kroner på tilskudsberettiget medicin
solgt på apotekerne i 2014 sammenlignet med 2007.

*Sum af foregående 12 måneders forbrug og tilskud til medicin.
** Mængde tilskudsberettiget medicin og regionernes udgifter for fjerde kvartal er estimeret til
samme niveau som tredje kvartal 2014.
Kilde: Statens Serum Institut og Apotekerforeningens beregninger

Modsat de foregående år estimeres regionernes udgifter til medicinstilskud dog at være
steget med cirka en procent i 2014 svarende til omkring 50 millioner kroner. Stigningen
skyldes, at der i 2014 ikke har været patentudløb på medicin, som fører til store
besparelser. I 2015 forventes flere patentudløb, og derfor er der formentlig igen udsigt til
et mindre fald i regionernes udgifter til medicin solgt på apoteket.
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