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Oslo Economics: Danske priser på kopimedicin lavest
Priserne på lægemidler med generisk konkurrence er lavere i Danmark end i Sverige
og Norge. Således ligger priserne i Norge 86 procent over de danske priser, og priserne
i Sverige ligger 12 procent over de danske priser. Det viser en ny analyse fra Oslo
Economics (OE), der på opdrag af Helse- og omsorgsdepartementet i Norge har analyseret priser på generisk medicin, også kaldet kopimedicin. OE-analysen bekræfter
analyser gennemført af Apotekerforeningen, som netop viser, at Danmark har Skandinaviens billigste kopimedicin.
Oslo Economics (OE) har på opdrag af Helse- og omsorgsdepartementet i Norge analyseret priser i perioden september 2010 - august 2011 på generisk medicin – det vil sige medicin, der ikke længere er på patent, og hvor konkurrence er indledt. Helse- og omsorgsdepartementet har ønsket at belyse fremførte påstande om, at priserne på lægemidler udsat for generisk konkurrence er højere i Norge end i Sverige og Danmark.
Priser på kopimedicin billigst i Danmark
Analysen viser, at de danske priser er lavest, når man sammenligner priser på generiske
lægemidler, der findes i både Norge, Sverige og Danmark, og som har samme konkurrencestatus (de er alle i stabil generisk konkurrence) i de tre lande. Prissammenligning B i
analysen viser, at priserne i Norge ligger 86 procent over de danske priser, og priserne i
Sverige ligger 12 procent over de danske priser.

Kopimedicin billigst i Danmark

Det norske forbrug af generisk medicin i danske og svenske priser
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Resultatet fremkommer på baggrund af beregninger foretaget på et medicinforbrug, der
svarer til det norske forbrug af lægemidler, der er i generisk konkurrence i alle 3 lande.
Analysen viser således også, at nordmændene kunne spare 46 procent, hvis de købte deres forbrug af medicin, der er i generisk konkurrence i alle 3 lande, i Danmark.
Analysen viser også, at det danske forbrug af disse generiske lægemidler ville koste 108
procent mere i Norge end i Danmark. Danskere ville således skulle betale over dobbelt så
meget for deres forbrug af generiske lægemidler i Norge sammenlignet med Danmark.
Inkluderes alene lægemidler, der befinder sig på den norske såkaldte Trinnprisliste, der
regulerer norske priser på et udvalg af generiske lægemidler, og som også er i generisk
konkurrence i Danmark og Sverige, er de danske priser endnu lavere. Nordmændene ville
således kunne spare 54 procent, hvis de købte deres eget forbrug af generisk medicin, der
er på Trinnprislisten og som også er i generisk konkurrence i alle 3 lande, i Danmark.
Analysen fra Oslo bekræfter således, at det danske prissystem med 14-dages prislicitationer, hvor apotekernes effektive substitution til billigste kopi sammen med patentudløb,
bidrager til en meget skarp generisk priskonkurrence hos leverandørerne, der giver meget
lave priser i Danmark. Den danske prismodel er således betydeligt mere effektiv end den
norske, hvor trinvise prisnedsættelser kombineret med et maksimalprissystem, der skulle
øge konkurrencen blandt apotekerne, skal holde priserne nede. Prisfølsomheden er således størst i leverandørleddet, hvor leverandørerne i Danmark konkurrerer om at få stort
set hele markedet i en 14-dages periode, sammenlignet med prisfølsomheden i detailleddet.
Patentregler er forskellige
Kun når OE-analysen medtager lægemidler, som er i generisk konkurrence i Norge, men
som fortsat er patentbeskyttet i Danmark (prissammenligning A), og hvor det dermed ikke er muligt for de danske apoteker at foretage generisk substitution og understøtte den
generiske priskonkurrence, er Norge billigst med omkring 10 procent. Det skyldes alene
forskelle i patentregler mellem Danmark og Norge og er således ikke et udtryk for de
bagvedliggende prissystemers funktionsmåde.
Læs hele analysen fra Oslo Economics her.
Øvrige analyser af priser på kopimedicin
Oslo Economics bruger en analysemetode, der er marginalt anderledes end den metode
Apotekerforeningen bruger i Foreningens årlige skandinaviske prisanalyser af kopimedicin. Imidlertid er hovedkonklusionerne helt på linje med hinanden. Priserne i Danmark
ligger markant under priserne i Norge for generisk medicin. Læs Apotekerforeningens
seneste skandinaviske prisanalyse her.
Analysen fra Oslo understøtter også konklusionerne i en prissammenligning gennemført
af det statslige norske tv NRK, som dokumenterede, at priserne på kopimedicin i Danmark i 19 tilfælde ud af 21 er lavere end i Norge. Samlet set viste NRK's analyse, at norske priser er 3 gange så høje som de danske. Læs mere om NRK’s undersøgelse her.
Norske prisanalyser udført af SNF i Bergen (Samfunns- og Næringslivsforskning) for
Helse- og omsorgdepartementet og siden for Apotekforeningen i Norge har tidligere ud-
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råbt norske priser som de laveste. Imidlertid har det norske Helse- og omsorgsdepartementet fundet fejl i de data fra IMS, der lå bag analyserne. Fejlen har gjort, at de norske
priser på kopimedicin i disse tidligere analyser er blevet undervurderet med 30 procent.
En senere SNF-analyse har rettet op på fejlene i de norske data, men Danmarks Apotekerforening har til gengæld fundet datafejl i tallene for Danmark, som betyder at de danske tal for priser overvurderes ganske betydeligt. Endelig sammenligner SNF-analyserne
på kopimedicinområdet i en række tilfælde norsk kopimedicin med dansk patentbeskyttet medicin på grund af forskelle i patentregler, jf. også ovenfor. Resultaterne fra prisanalyserne fra SNF er dermed svært fortolkelige.
Prisudviklingen på medicin i Danmark
De seneste tal for prisudviklingen på medicin for apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark viser også, at priserne fortsat falder kraftigt. Således er prisen på medicin på apotek
faldet med omkring 7 procent i 1. halvår 2012 sammenlignet med 1. halvår 2011. Og
samlet set har der siden 2000 været et prisfald på apoteksforbeholdte lægemidler på 42
procent. Denne udvikling er i stærk kontrast til prisudviklingen på liberaliserede håndkøbslægemidler – som er de lægemidler, der også må forhandles uden for apotek. Således
er de liberaliserede håndkøbslægemidler steget med 23 procent siden 2000. Læs mere om
udviklingen i medicinpriser her.
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