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Apotekets medicinpriser faldt 1,4 procent i 3. kvartal
2015 – udgifter til medicintilskud er stabiliseret 1,6
mia. kr. under 2007-niveauet
Apotekets priser på tilskudsberettiget medicin faldt i gennemsnit med 1,4 procent i
3. kvartal 2015 i forhold til samme kvartal året før. Men fordi der blev udleveret 3
procent mere tilskudsberettiget medicin på apotekerne, steg omsætningen og regionernes udgifter til medicintilskud med cirka 1½ procent i forhold til samme kvartal
året før. Målt i kroner steg udgifterne til medicintilskud på apotekerne med 21,4 mio.
kr. i 3. kvartal 2015. Sammenlagt for årets tre første kvartaler er udgifterne til medicintilskud steget med 96,7 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Det fremgår
af Sundhedsdatastyrelsens opgørelse af regionernes udgifter til medicintilskud.
Når der i den offentlige debat har været talt om "stigninger" på omkring 600 mio.
kr., skyldes det, at regionerne oprindeligt havde budgetteret med, at udgifterne ville
falde med 500 mio. kr. i 2015. Der er således ikke tale om en stigning i udgifterne til
medicintilskud på 600 mio. kr. Udgifterne ser nu blot ud til at stige med omkring 100
mio. kr. – i stedet for at falde med de oprindeligt budgetterede 500 mio. kr.
Udgifterne er efter stigningen på omkring 100 mio. kr. i 2015 nu stabiliseret på et
niveau, der er cirka 1,6 mia. kr. lavere på årsbasis end i 2007, jævnfør figuren.

Regionernes udgifter til medicintilskud er faldet 1,6 mia. kr. siden 2007
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Sum af foregående 12 måneders forbrug og tilskud til medicin.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Apotekerforeningen

I forhold til 2007 er der de seneste 12 måneder udleveret 27 procent mere tilskudsberettiget medicin. Men da de gennemsnitlige priser pr. døgndosis samtidig er faldet
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med 31 procent, så er omsætningen af tilskudsberettiget medicin faldet med 13 procent siden 2007. Samtidig er medicintilskuddets andel af medicinudgifterne faldet
med 11 procent. Dette skyldes blandt andet forhøjelse og ændret regulering af
egenbetalingsgrænsen fra 2008 og ændring af tilskudsstatus for nogle lægemidler.
Samlet set er regionernes udgifter til medicintilskud dermed faldet med 22 procent
siden 2007. Det svarer til et fald på 1,6 mia. kr. på årsbasis.
Ændring i det tilskudsberettigede medicinforbrug i 2015
Ændring i forhold til samme periode i 2014
3. kvt. 2015 1.-3. kvt. 2015
Mængde
3,0 %
2,9 %
Pris/DDD
-1,4 %
-0,12 %
Omsætning
1,5 %
2,6 %
Tilskudsandel
0,0 %
-0,2 %
Regionalt tilskud
1,5 %
2,3 %
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Apotekerforeningen

Faldende medicinpriser på apotek holder udgifterne nede
Prisfaldet alene har bidraget svarende til et fald i tilskuddet på 2,3 mia. kr. siden
2007. Omvendt har stigningen i medicinforbruget bidraget til en stigning i tilskudsudgifterne på 1,3 mia. kr. Endelig har faldet i den gennemsnitlige tilskudsprocent bidraget med et fald i tilskuddet på knap 700 mio. kr. siden 2007.
Bidrag til faldet i de regionale udgifter til medicintilskud
Fra 2007 til de seneste 12 måneder til og med 3. kvartal 2015
Ændring
Bidrag til ændring
fra 2007 til 2015* i omsætning,
mio. kr.
Pris/DDD
-31 %
-3.252
Mængde (DDD)
27 %
1.907
Omsætning (mio. kr.)
-13 %
-1.345
Tilskudsandel
-11 %
Regionalt tilskud
-22 %
*) Den seneste 12 måneders periode frem til og med september 2015.
Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Apotekerforeningen

Bidrag til ændring
i tilskud,
mio. kr.
-2.301
1.349
-952
-672
-1.623

Hovedforklaringen på faldet i udgifterne til medicintilskud gennem en årrække er således de faldende medicinpriser på apoteket. Priserne på apoteksforbeholdt medicin
er i gennemsnit faldet med 47 procent siden 2000. Baggrunden er patentudløb og
skarp generisk konkurrence understøttet af apotekets substitution til billigste kopi.
Imidlertid har der ikke været så mange patentudløb med større betydning for det
samlede medicinforbrug siden slutningen 2013. Priserne har derfor været nogenlunde uændret igennem 2014 og starten af 2015, jf. figuren nedenfor. Men i 2. kvartal
og starten af 3. kvartal 2015 har der igen været et fald i apotekets gennemsnitlige
medicinpriser på 1½-2 procent i forhold til samme periode året før.
Til sammenligning er priserne steget med 25 procent siden 2000 for den liberaliserede håndkøbsmedicin. Det er medicin, der siden 2001 også må sælges i detailhandelsbutikker, og hvor der ikke er nogen prisregulering.
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Apotekets medicinpriser faldet 47 % siden
Liberaliseret +25 %
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Apoteksforbeholdt -47 %
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Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, DDD-baseret lægemiddelprisindeks januar 2000-juli 2015.
For detailhandlens salg af liberaliseret håndkøbsmedicin findes der kun data til medio 2014.

