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Allergimedicin er billigst på apoteket
Allergimedicin kan fås til under en tredjedel af prisen, hvis man går på apoteket og
køber en stor pakke kopimedicin i stedet for at købe en lille pakke kendt fra reklamerne i detailhandlen. Allergimedicin er frigivet til salg uden for apotek, så priserne
fastsættes af salgsstederne selv, og de kan derfor variere fra salgssted til salgssted.
I detailhandelsbutikkerne køber kunderne typisk mindre og dyre pakker mærkevaremedicin. På apoteket kan det faguddannede personale derimod yde rådgivning og
vejledning om sammensætning af den rette behandling, og de kan også tilbyde kunderne en billigere kopi. Apotekerne udleverer typisk store pakninger kopimedicin
med helt samme virkning, men til en brøkdel af priserne for de mærkevarer, der
sælges i detailhandlen. Priserne varierer fra 5-6 kr. pr. tablet for små pakker mærkevaremedicin til omkring 1,50 kr. pr. tablet for kopimedicin i store pakninger.
Årets pollensæson begyndte i slutningen af februar, og DMI opgør dagligt pollentallene. Pollen får næse og øjne til at løbe, og allergikerne skal til at købe nye forsyninger af allergimedicin. Men der er grund til at kigge sig for, for der er store prisforskelle på samme slags medicin. Salget af allergimedicin er liberaliseret og kan fås
både på apoteket og i supermarkeder, i kiosker og på tankstationer. Men efter liberaliseringen er der ingen prisregulering. Derfor kan priserne svinge fra butik til butik og
fra apotek til apotek. Ceterizin er det mest solgte lægemiddel til behandling af allergi, både på apoteket og i detailhandlen. Det er et antihistamin, som typisk sælges
i tabletform.
I detailhandelsbutikkerne køber kunderne typisk lægemidler med velkendte navne,
som optræder i reklamerne. På apoteket kan det faguddannede personale derimod
yde rådgivning og vejledning om sammensætning af den rette behandling og kunderne kan som regel købe en billigere kopi i en større pakning. Hvor 93 procent af
den ceterizin, der sælges i detailhandlen, er den dyrere mærkevareudgave Benaday
eller Zyrtec, er 98 procent af de pakninger, som apoteket sælger, den billigere kopimedicin. Samtidig sker hovedparten af salget i detailsektoren i pakninger med 21
tabletter, mens hovedparten af salget på apotekerne sker i pakninger med 100 tabletter.
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Benaday-kopier til under en tredjedel af prisen
Benaday er en mærkevare kendt fra reklamerne, og det fås kun i pakker med 7 og
21 styk. Prisen for en pakke med 7 styk Benaday er i detailhandlen typisk 35-40 kr.
svarende til 5-6 kr. per tablet. Den meste solgte pakning i detailhandlen var i 2015
21 stk. Benaday til en gennemsnitlig tabletpris på 3,74 kr.
Tager man på apoteket, finder man et større udbud af ceterizin end blot mærkevaren. Apotekerne fører generika, også kendt som kopimedicin, som oftest er langt billigere end mærkevareproduktet. Kopimedicinen findes under forskellige navne såsom
Alnok, Ceterizin og Vialerg. Det aktive stof i disse tabletter er det samme som i
Benaday, og de har derfor den samme virkning. Man kan på apotekerne købe en lille
pakke Alnok, Vialerg eller Cetirizin med op til 10 tabletter til en gennemsnitlig pris på
3,01 kr. pr. tablet. Det er 40 procent billigere end tabletprisen for den lille pakke
Benaday i detailhandlen.
Er man kronisk allergiker, og har brug for større pakninger, kan det i endnu højere
grad betale sig at gå på apoteket. De største pakninger af kopimedicinen (Alnok, Vialerg eller Cetirizin) indeholder 50-100 tabletter og fås på apoteket til gennemsnitligt
1,46 kr. per tablet. Det er under en tredjedel af tabletprisen ved en lille pakke
Benaday.
Sammenlignes tabletprisen ved den meste solgte pakningstype i detailhandlen
(Benaday i mellemstørrelse) med den på apotekerne (kopi i stor pakning), er prisen
på apoteket 60 procent billigere pr. tablet.
Prisen per tablet for cetirizin i detailhandlen og på apoteket

Pakningsstørrelse
- lille
- mellem
- stor

Gns. af apotekerMærkevare i
nes billigste tablet
detailhandlen, kr., prisforskel ift.
Benaday, kr. mærkevare i pct.
4,99
3,01 (-40%)
3,71
1,83 (-50%)
n.a.
1,46

Billigste tablet på
apotek kr., prisforskel ift. mærkevare i pct.
2,35 (-53%)
1,45 (-61%)
0,64

Prisforskel, lille
mærkevare/stor
kopi i pct.

-71%

Kilde: Priserne er typiske priser i detailhandlen for mærkevaremedicinen og gennemsnitspriser fra www.apoteket.dk for den billigste kopi af allergimedicinen cetirizin medio
marts 2017.

De nævnte priser for apotekerne baserer sig på et gennemsnit. Da apoteket selv kan
sætte prisen på denne type af medicin, vil prisen variere mellem apotekerne, og man
vil på nogle apoteker opleve endnu lavere tabletpriser. I den analyserede periode
kunne den billigste tablet på et apotek fås for ned til 0,64 kr., hvilket er 71 pct. mindre end en lille mærkevarepakning i detailhandlen. Der kan derfor både fås gode råd
om den bedste brug af medicinen og spares mange penge, for de allergikere som går
på apoteket efter deres allergimedicin.

