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IMS Health: Danske priser på kopimedicin er
næstlavest i Europa
Danmark har sammen med Polen og Tjekkiet de laveste priser på medicin blandt 21
europæiske lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk konkurrence.
Det viser en ny analyse af medicinpriserne i 3. kvartal 2014 fra det internationale
analyseinstitut IMS Health i London, der er Europas førende analyseinstitut på lægemiddelområdet. Priserne på medicin udsat for konkurrence har i en årrække været
blandt Europas laveste på grund af det effektive danske prissystem. Patentudløb og
apotekernes effektive generiske substitution giver stor gennemsigtighed og en omfattende priskonkurrence og sikrer dermed lave medicinpriser.
Danmark har de næstlaveste gennemsnitlige behandlingspriser for medicin blandt 21
europæiske OECD-lande inden for 7 store terapiområder udsat for generisk konkurrence. Det viser en ny analyse af medicinpriserne i 3. kvartal 2014 fra det internationale analyseinstitut IMS Health i London.

Danske priser på kopimedicin næstlavest i Europa
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Kilde: IMS Health, 2014 og Apotekerforeningens beregninger

IMS Health rangerer landene efter den gennemsnitlige pris per døgndosis (DDD). En
døgndosis er den af WHO fastsatte standarddosis for en døgnbehandling med et givent lægemiddel. 1 De syv analyserede terapiområder er kolesterolsænkende medicin, epilepsimedicin og antipsykotisk medicin, oral diabetesmedicin, lægemidler mod
1

World Health Organization, December 2009: DDD: Definition and general considerations.
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depression og mavesår samt medicin til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt mv.
Priserne på medicin på de danske apoteker er konsistent lave set i internationalt lys.
I en prisanalyse fra IMS Health fra 2012, der behandlede samme syv terapiområder,
var de danske apotekers priser således allerlavest blandt 24 lande. Resultaterne af
analysen er bragt i nyhedsbrevsanalyse i februar 2013. 2
Medicinen på danske apoteker billigst blandt de nordiske lande
Borgerne i Norge og Sverige, der begge har liberaliseret deres apoteker, betaler i
gennemsnit betydeligt mere for medicinen end danskerne på de syv terapiområder.
Prisen i Danmark er 0,15 euro per DDD, mens prisen i både Norge og Sverige er
0,21 euro per DDD. IMS Health's prisanalyse viser altså, at den gennemsnitlige pris
per behandlingsdag er cirka 50 procent større i Norge og Sverige i forhold til Danmark.
Der er flere forskellige måder, som de europæiske lande vælger at indrette deres
prissystem for lægemidler. I Norge har man et såkaldt ”prisloftssystem”, hvor myndighederne fastsætter priserne for medicin. Sveriges prissætningssystem på apotekerne ligner i højere grad det danske, men er ikke nær så effektivt som på de danske apoteker.
IMS Health viser, at de gennemsnitlige behandlingspriser blandt de 21 lande er 0,26
euro per DDD. Dermed er de gennemsnitlige priser 75 procent over det danske prisniveau.
Apotekernes effektive substitution giver danskerne billige lægemidler
Det danske prissystem og apotekernes substitution til billigste kopi har ført til,
at Danmark er et af de lande i Europa, hvor kopimedicinen har den største markedsandel. Når et patent udløber, begynder flere firmaer at producere det samme lægemiddel. Det medfører konkurrence på prisen. Apotekerne skal tilbyde patienten det
billigste lægemiddel på markedet, så medmindre lægen eller patienten insisterer på
at få den dyre variant, går patienten hjem fra apoteket med det allerbilligste lægemiddel på markedet. Analyser viser, at apotekerne cirka 18 millioner gange om året
substituerer til en billigere pakning, end den lægen har ordineret. Således har Danmark samlet set de næstlaveste gennemsnitlige behandlingspriser blandt alle de 21
undersøgte lande.
Ifølge Dansk Lægemiddel Information (DLI-MS) er to tredjedele af al receptmedicin,
der sælges på apotekerne i Danmark, kopimedicin, når der måles i mængder. Men
da kopimedicinen er billig i Danmark, udgør den kun cirka 25 procent af udgifterne til
receptmedicin. En international sammenligning fra OECD viser, at Danmark i 2011 lå
blandt de lande, der havde de største markedsandele for generika. Og som følge af
de lave priser er Danmark også et af de OECD-lande med de laveste medicinudgifter
per indbygger.
Priserne på de danske apoteker har været støt faldende gennem en lang årrække.
Priserne for apoteksforholdte lægemidler er således i perioden fra 2000 til og med 4.
kvartal 2014 i gennemsnit faldet med cirka 46 procent. Det viser det seneste prisindeks fra Statens Serum Instituts Lægemiddelstatistikkontor.
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