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Fakta om generiske lægemidler
Det meste receptmedicin er generika
Generika dækker 67 % af danskernes forbrug af receptpligtige
lægemidler (målt i døgndoser). Det er en af Europas højeste
markedsandele for generika (1). Hospitalerne anvender også
generika i stort omfang.

Generika sikrer Danmark lave priser på
receptmedicin
Priser på generika i Danmark er de laveste i Europa. På grundlag
af data fra IQVIA har Apotekerforeningen beregnet, at blandt
22 europæiske lande indtager Danmark førstepladsen med
de laveste medicinpriser for 7 store behandlingsområder – og
gennemsnitsprisen i EU er 68 % over den danske pris1. En analyse
fra den svenske lægemiddelstyrelse TLV udpeger også Danmark
som landet med de laveste priser på konkurrenceudsat medicin2.

Generika knækker udgiftskurven
Omsætningen af tilskudsberettiget medicin i primærsektoren
(salg fra apoteker og lægemiddeludsalg) toppede i 2010 –
herefter er udgiften lavere3. Årsagen er, at generisk substitution
giver store besparelser.

Når patentet udløber falder prisen op til 95 %
Der ses store prisfald når patentet udløber, op til 95 %1. Det sker,
fordi der er mange generiske medicinproducenter, der konkur
rerer på pris. Lovgivningen om generisk substitution betyder, at
apoteket skal udlevere det billigste produkt blandt lægemidler,
der kan udskiftes med hinanden

Generiske lægemidler (eller ’generika’) er læge
midler med et aktivt indholdsstof, som ikke
er beskyttet af patenter. Generika kommer på
markedet, når patenterne på originale læge
midler er udløbet.
Der er solid videnskabelig dokumentation for,
at generiske lægemidler virker lige så godt og
giver lige gode resultater for patienterne som
de originale lægemidler.
Det er også veldokumenteret, at patienterne
er trygge ved behandling med generiske
behandlinger.
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Generika sparer samfundet mange penge
Patentudløb og substitution bliver ved med at give besparelser.
I 2014 rundede den årlige besparelse ca. 6 mia. kr.1 Heraf bidrog
generika i 2017 med en besparelse på 2,6 mia. kr. alene ved at
apotekerne substituerer til en billigere pakning 1.
Det er også en stærkt medvirkende årsag til, at de samlede
udgifter til tilskudsberettiget medicin udgør en faldende andel
af de samlede sundhedsudgifter 4.
Forudsætningen for de lave priser og store besparelser er
imidlertid en hård konkurrence mellem mange aktører på et
velfungerende marked med fri prisdannelse. Politiske indgreb
heri risikerer at føre til højere priser og forsyningsproblemer.
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Prisindeks for konkurrenceudsatte lægemidler,
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Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL) har 11 medlemmer. De producerer, sælger og markedsfører generiske
og biosimilære lægemidler til det danske marked. Du kan læse mere om generiske lægemidler på IGL’s hjemmeside www.igldk.dk
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