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Danmark har Europas billigste kopimedicin
Danmark har de laveste priser på kopimedicin blandt 22 europæiske lande.
Det viser en undersøgelse fra det internationale analyseinstitut IMS Health.
Baggrunden er, at Danmark har Europas mest frie og skarpe generiske priskonkurrence på apoteksmedicin, som understøttes af apotekernes effektive
substitution til den billigste pakning. Dermed er apotekets medicinpriser
halveret siden 2000, og udgifterne til medicintilskud på apoteket er i dag 1½
milliard kroner lavere end i 2007, selv om der udleveres 30 % mere medicin.
Med en gennemsnitlig pris på 1 krone per døgndosis indtager Danmark førstepladsen
over lande i Europa med de laveste medicinpriser for syv store behandlingsområder,
der har generisk konkurrence. I gennemsnit koster et døgns behandling med disse
lægemidler 46 procent mindre i Danmark end EU-gennemsnittet.
Et effektivt dansk prissystem og apotekernes effektive substitution til den billigste
pakning har i en længere årrække sikret Danmark en topplacering over lande med de
billigste kopilægemidler.

Danmark har Europas laveste priser på kopimedicin

Gennemsnitlig pris per døgndosis 2015 inden for 7 terapiområder
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Kilde: IMS Health (MIDAS 2015); 7 udvalgte terapiområder: Angiotensin II antagonister, anti-depressiva, epilepsimedicin,
anti-psykotika, mavesårsmedicin, kolesterolmodificerende medicin og oral diabetesmedicin.

I Polen, Slovakiet og Rumænien er priserne kun en smule højere end i Danmark. I
Tjekkiet, Holland og Ungarn er priserne på kopimedicinen ca. 10 procent højere,
mens det er omkring en tredjedel (35 procent) dyrere at købe kopimedicinen i Sveri-
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ge og Norge set i forhold til Danmark. En analyse af de skandinaviske priser på kopimedicin viser, at det ville koste 1 milliard kroner mere at købe det danske forbrug
af kopimedicin til svenske eller norske priser.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i den gennemsnitlige pris per døgndosis for syv
store terapeutiske områder bestående af kolesterolsænkende medicin, epilepsimedicin og antipsykotisk medicin, oral diabetesmedicin, lægemidler mod depression og
mavesår samt medicin til behandling af forhøjet blodtryk.
Sådan fastsættes prisen på medicin
Danmark har Europas mest frie og skarpe priskonkurrence på apoteksforbeholdt medicin. Det er ikke apotekerne, der fastsætter prisen. Det gør leverandørerne af medicin, der kæmper om at være billigst ved en slags licitation hver 14. dag. Apotekerne
tilbyder kunderne den billigste variant af et lægemiddel. Derfor vinder den billigste
leverandør næsten hele markedet i 14 dage. Det giver skarp konkurrence og nogle af
Europas laveste priser på kopimedicin.
To tredjedele af den medicin, danskerne får udleveret på apotekerne, er kopimedicin.
Prisen på medicin, der stadig er beskyttet af et patent, ligger nogenlunde på niveau
med resten af Europa. Aftaler mellem staten og industrien lægger loft over priserne
på patentmedicinen.
Når apotekerne sælger liberaliseret medicin, vitaminer, hudpleje og plastre, nedsætter det prisen på apoteksforbeholdt medicin. Det sørger den økonomiske regulering
af apotekerne for.
Apotekets medicinpriser halveret siden 2000
Apotekets medicinpriser faldt med 1,7 procent i 2015 i forhold til året før, mens priserne på liberaliseret håndkøbsmedicin steg med 1,5 procent. Prisfaldet på apotekerne er fortsat i første halvår 2016. Dermed er priserne på apoteksforbeholdte lægemidler i gennemsnit halveret i forhold til prisen i 2000.
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Apotekets medicinpriser halveret siden 2000
Indeks 2000 = 100
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Kilde: Sundhedsdatastyrelsens DDD-baserede lægemiddelprisindeks
*) Foreløbigt 2016-tal på baggrund af 1. halvår 2016.

I 2001 liberaliserede myndighederne en række håndkøbslægemidler til salg uden for
apotekerne. Siden da er priserne for liberaliserede håndkøbslægemidler i gennemsnit
steget med 26 procent over niveauet fra 2000. Liberaliseringen har således ikke givet lavere priser.
Mere medicin for færre penge
Mere end 60 procent af borgernes udgifter til tilskudsberettiget medicin købt på apoteket betales af det offentlige gennem sygesikringens medicintilskudssystem. De offentlige udgifter til tilskud til apoteksmedicin steg fra 2014 til 2015 med knap to procent, så der i 2015 blev brugt 5,7 milliarder kroner.
De offentlige udgifter til medicintilskud har de seneste år været mere end 20 procent
under niveauet i 2007. Det betyder, at regionerne i 2015 sparede over 1,5 milliarder
kroner i forhold til 2007. Samtidig bliver der udleveret 30 procent mere tilskudsberettiget medicin. Der udleveres således mere medicin for færre tilskudskroner.

4 af 4

Regionernes udgifter til medicintilskud er faldet 1½ mia. kr. siden 2007
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130

Mængden af tilskudsberettiget medicin (+29 %)

120

110

100

90
Regionernes udgifter til
medicintilskud (- 21 %)

80

70

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Apotekerforening
*) Foreløbigt 2016-tal på baggrund af 1. halvår 2016

Internationale undersøgelser viser, at Danmarks udgifter til apoteksmedicin ligger i
den lave ende. Ifølge OECD brugte Danmark, hvad der svarer til 325 amerikanske
dollars per indbygger i 2014, når man sammenlægger egenbetalingen og det offentlige medicintilskud. Det er 38 procent mindre end gennemsnittet i OECD, der lå på
524 dollars i samme periode. I Danmark er der dog også en forholdsvis stor del af
medicinforbruget, der udleveres fra sygehusene, sammenlignet med mange andre
lande.

