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Sidste skud i bøssen 

KFS har gennem mange år forsøgt at bryde duopolet indenfor lægemiddeldistribution, samt forsøgt at 

afdække de noget særprægede forhold i selv samme branche. Man kan ikke påstå indsatsen har været 

kronet med held.  

Personligt tror jeg, at denne rapport kan være sidste skud i bøssen, hvis I vil forandre markedet. Det er 

nødvendigt at det sker, ellers kan jeg ikke se, hvorfra det skal komme. Jeg synes det vil være en 

falliterklæring for ministerie og styrelse samt politikere, hvis man fortsat vil lade stå til.  

Ved ikke at optimere lægemiddeldistributionen, beskytter man de facto et grossist duopol og afviser de, 

ikke uvæsentlige, besparelser som konkret er muligt – uden patient- og sundhedssikkerhed udfordres.  

Den indflydelsesrige og uhensigtsmæssige lobby af grossister og apotek bør ikke kunne fortsætte. Deres 

dommedags profetier over enhver forandring, fra KFS side som andre, skyldes primært hensyn til egne 

særinteresser. Det er ikke med henblik på patienter og samfund.  

Tidspunktet for markante ændringer er tilstede. Den nye apotekerlov har nu for alvor bragt forandringens 

vinde ind i denne sektor. Grossisterne kæmper bravt mod hinanden, og hvis én af dem ser muligheder i de 

forandringer der måtte blive foretaget vil de – forhåbentligt – udnytte det. Men de vil nok til enhver tid 

finde sammen, hvis udfordringen er en ny aktør/konkurrent.  

Når rapporten publiceres, vil alle midler og argumenter blive brugt til at så tvivl om validiteten og udstille, i 

deres øjne, KFS uvidenhed samt manglende forståelse af det komplicerede marked. Som netop er gjort 

kompliceret af grossister og apotekere i en langt fra optimal symbiose. Fra grossisternes side med det 

formål, at hindre konkurrencen og skabe total ugennemsigtighed – også i prisdannelsen. Desværre hjulpet 

på vej af styrelse og ministerie, som har en udpræget berøringsangst overfor lægemiddeldistributionen. Til 

trods for man gradbøjer bekendtgørelser mm i en uacceptabel grad. Dette gælder i øvrigt også politikerne, 

som ikke interesserer sig for området – uanset der er markante besparelser at hente.  

Der er en tendens til at glemme apotekerbevillinger er statens ejendom, og derfor kan bevillingsgiveren 

altid indrette konditionerne efter eget ønske.  

 

Markedsoversigt og mekanismer 

Det er åbenbart, at originalprodukter og parallelimport finansierer en totalt skævvredet del af grossisternes 

indtjening, når de betaler mellem kr. 20-25 for at få leveret en pakke medicin til et apotek, mens generika 

leveres for ned til kr. 3,00. Det medvirker til konkurrenceforvridning, og en subsidieret distribution af en 

større del af generikamarkedet. Som ikke, for nærværende, kan ændres grundet grossisternes 

magtposition, og en tilpasning vil underminere deres indtjening.  



Det har naturligvis en stor betydning, at man har en svag og inaktiv leverandør opposition til de 

eksisterende forhold. Hvilket i nogen grad skyldes international styring foranlediget af Europæiske 

samarbejdsaftaler med de danske grossisters ejere.  

Jeg er dog overbevist om, at grossisterne ikke på noget tidspunkt falder for fristelsen til at distribuere dyre 

lægemidler end ønsket af apotekerne for at tilgodese deres bundlinje. Hvilket desuden er klart i strid med 

reglerne. Dertil kommer, at det primært kun kan ske indenfor generika, hvor prisforskellen er yderst 

begrænset. Samtidigt kan/bør apoteket ikke udlevere et produkt, som ikke ligger i A eller B position.  

Ligeledes mener jeg, at apotekerne i 85-90% af tilfældene udleverer det billigste eller B produkt, hvis 

kunden ikke opponerer.  

Herved mener jeg, at jeres hypotese om indkøbsmønstre, som skal tilgodese grossist eller apotekers 

indtjening bortfalder. Jeg kan dog ikke udelukke, at det forekommer udlevering af dyre PI produkter på 

bekostning af originalen, men må antages at være uden væsentlig betydning.  

 

Substitution 

Reglerne for substitution foreskriver, at det altid er det billigste produkt, som skal udleveres, hvilket gælder 

”ned på femøren”. Er man ikke billigst kommer man i B-position forudsat, at man ikke er dyrere end kr. 4,95 

i intervallet op til kr. 100/pakning. Og 5% derover – på næste niveau kr. 20/pakning.  

Derfor kan jeg ikke se den store fidus i udlevering af en dyrere medicin end reglerne tilskriver. Når vi taler 

om produkter under kroner 100, hvor den største volumen ligger, er der mindre end en femmer i spil, hvis 

man udleverer et B-produkt i stedet for A. Bevares, kan godt blive til lidt penge – men mest for 

leverandørerne.  

Som sagt følger apotekerne og grossisterne udleveringsbestemmelserne rimelig slavisk. 

 

Apotekernes verden 

 Der skal ikke herske tvivl om, at apotekerne i mange år har levet i et beskyttet værksted. Godt hjulpet af en 

magtfuld forening - oppe imod en svag offentlig partner. Man har kunne tiltvinge sig nye privileger, og 

fastholdt gamle, som burde være fjernet for længe siden. De senere år har man desuden været begunstiget 

af en ualmindelig attraktiv indtjening.  

Den nye apotekerlov medfører større forandringer end lovgiverne har haft fantasi til. På godt og ondt. 

Vi vil inden årets udgang måske se op til 125 apoteks filialer – enten etableret eller i støbeskeen. De vil 

stærkt forbedrer tilgangen til lægemidler for borgerne. Om end mange etableres i større byer. Men 

detailhandlen kan også se fordelene i kundestrømmen, som et apoteksfilial medfører, og jeg tror det vil 

medvirke til yderligere spredning. Måske kommer der yderligere 100 filialer via etableringen i 

dagligvaresektoren og Matas.  

En væsentlig konsekvens er også, at der for første gang opstår konkurrence mellem apotekerne. Indtil 

videre er det blot mere af det samme, de konkurrer på. Bedre service og åbningstider. Hvilket også er en 

konsekvens af deres manglende muligheder for mere normale konkurrence tiltag – rabatter etc. Mange 

apotekere er opsatte på konkurrence mens andre helst ser ”business as usual”.  



Man skal ikke undervurdere den relaterede investering de mange nye filialer medfører i form af indretning 

og udvidet personale. Hertil skal lægges der skal indregnes måske 225 nye leveringssteder fra grossisternes 

side. Hvem skal betale? Vi ser fortsat kattene gå om den varme grød.  

Vi vil se flere apoteker på færre hænder, som på sigt kan svække konkurrencen. Der skal nok gå mindst et 

år endnu inden, man kan se nogle klare konsekvenser og konturer af en fremtidig struktur – eller mangel på 

samme.  

Udligningsordningen – kan i denne sammenhæng komme i spil. Og jeg tilslutter mig helt at denne afskaffes 

snarest muligt. Apotekerne skal sandsynligvis indrette sig på at at drive et apotek/filial med måske kun kr. 

20 millioner i omsætning – og være lønsomt. Hvilket viser apotekerne skal gennem en markant omstilling.  

At vi stadig har reglen om, at et apotek kun kan ejes af en farmaceut skyldes stærk lobbyisme fra 

fagforening og Apotekerforeningen. Det har intet med kompetence eller patientsikkerhed at gøre. Nyt 

udefra kommende ejerskab vil bibringe apoteker sektoren masser nytænkning og dynamik. Desuden kan 

det blive nødvendigt, da de nye regler og markedsforhold klart vil mindske interessen for at søge en 

apoteksbevilling.   

Jeg har intet mod fri etableringsret, men ville nok lige overveje at se konsekvensen af de pågående 

forandringer. Man skal have in mente, at de ca. 235 apoteker samlet kan åbne/eje over 1.600 filialer. Tror 

mange af disse kan blive brugt til gavn for konkurrencen og tilgængelighed. Ligeledes kan man forestille sig 

ekstern finansiering af ekspansionen med henblik på en liberalisering eller anden kommerciel udvikling 

kunne finde indpas. 

Netapotkerne kan måske rykke lidt, men jeg tvivler på det bliver meget, da forsendelse mm. vil kunne volde 

problemer. Især hvis man skal overholde distributionsreglerne (GDP), som andre er underlagt. De mange 

nye apoteksfilialer vil også være en udfordring.  

Til gengæld så jeg gerne, at man fik opsat/gav mulighed for, hvad der modsvarer pengeautomater til 

døgnudlevering af lægemidler – hvilket allerede er udviklet. Du henter din recept via serveren i automaten 

og identificerer dig med Sygsikringskortet. Herefter henter robotten produktet og afleverer pakningen. Der 

er tilkoblet en online tjeneste, så du kan kontakte en fagperson som toner frem i 3-d format og assisterer 

dig. Umiddelbart opsættes disse mest hensigtsmæssigt ifm et apotek pga tilgang til en robot. Men du får 

adgang 24/7/365.  

Under alle omstændigheder mener jeg, at man med KFS rapport skal sikre det maksimale pres for 

forandringer i apotekernes holdning til grossistforhold etc. Det kommer ikke indefra og heller ikke fra 

leverandørerne. Som apotekerne jo kan påvirke ganske kraftigt.      

 

14 dages takssystem  

Det mangeårige system skal optimere konkurrencen – og skaffe billige lægemidler. Må siges at have været 

en stor succes.   

Men systemet skaber unødigt store udfordringer blandt patienter, og medfører fejlmedicinering, hvilket 

koster betragtelige summer i hospitalsophold. Det kan helt sikkert minimeres. 

De lave priser, skal man være sig bevidst om, udfordrer lægemiddel kvalitet og dermed sikkerhed. Skrues 

der yderligere op for den nedadgående prisspiral vil det forstærke tendensen.  



Det nuværende 14-dages system virker decideret konkurrence begrænsende i distributionsleddet, grundet 

den helt unødige kompleksitet.  

14- dages prissystemet er utroligt krævende logistisk og på mange måder helt unødvendigt dyrt og 

uhensigtsmæssigt. Det generer for meget kørsel, unødvendig håndtering giver resursespild i alle led. De 

mange returvarer giver store omkostninger både til håndtering og spild (destruktion) af lægemidler. Samlet 

en urimelig miljøbelastning. 

En regning som kun samfundet kan betale. 

Årsag og virkning 

Salget af de enkelte lægemidler varierer over tid ikke meget. Der kan være sæsonudsving 

ved allergi, influenza etc. Ellers stabilt. Salgstallene er 100% præcise, og derfor bør det gøre 

indkøb i alle led rimeligt enkelt og præcist. 

For mange leverandører er ikke stærke nok i deres supply chain. Derfor er der ofte restordre 

ved start af takst. De ved hvad de skal sælge på en takstperiode, og må have dette på lager 

inden indmeldelse til takst. En større portion af restordre, og dermed genberegninger, 

skyldes nok at nogle parallelimportører indmelder til blot få dages salg.   

Delvist besynderligt, at man klager over restordre, når reglen er, at man kun skal kunne 

levere til 7 dage af en takstperiode. Det bør omgående ændres. Argumentet med man vil 

miste besparelser – er ren bragesnak.  

Der skal indføres sanktioner ved leveringssvigt. Det har man hos Amgros. Kunne være 

udmeldelse af takst for en periode på 4 uger (to perioder). Eller som i Sverige, hvor man kan 

indkassere betragtelige bøder – sidste kan anbefales.  

Restordre må kun udmeldes, hvis leverandøren ikke kan forsyne markedet, og ikke pga. fejl 

og forsømmelighed hos grossist/apotek. Desuden skal apotekerne skal købe hvor varen 

findes. Er der tale om fejl hos grossisten, skal leverandørerne have ret til at sende direkte til 

apotek, om nødvendigt. Grossisterne må til enhver tid sørge for at omfordele et produkt 

mellem deres distribunaler. Den største grossists 4 distributionscentre kan medvirke til 

restordre.  

Man får ikke lavere priser af en længere periode på generika. Ej heller ikke parallelimport, 

hvor forsyningerne kan være en begrænsning. Konkurrencen styres 100% af antal udbydere 

indenfor det enkelte produkt/substans. Med en længere periode, vil dem med største 

pengepund kunne opretholde et lager i længere tid, og holde sig i markedet. Har man kun 

udsigt til at få leveringen én gang om måneden vil det reducere udbydere – og endnu mere 

ved f.eks. tre måneder. De har måneds perioder i Sverige – hvor priserne generelt også er 

højere!  

Til gengæld kan man naturligvis reducere det stærkt miljøbelastende og enorme spild af 

resurser, som det nuværende system medfører. Dog uden det giver færre besparelser eller 

mindsker konkurrencen.  

Længere perioder for original produkter? Som udgangspunkt har disse ingen konkurrenter 

andre end PI leverandørerne. Hvad skulle deres incitament være til at reducere priser (SUM 

indgår jo prisaftaler med LIF) eller give rabatter? Desuden sælger de ikke mere af den grund. 



De kunne være interesseret i at give en rabat, hvor apotekerne købte mere rationelt (en 

gang om måneden) af deres produkter. Kunne de til gengæld få reduceret deres 

grossistmarginal fra over kr. 20 per pakning til kr. 3 i lighed med generika, så tror jeg de 

kunne frigøre midler til rabatter etc.  

Fremover skal gælde: 

- Leverandøren må kun indmelde et produkt til pristaksten, hvis man kan 

forsyne markedet i 14 dage. Ved leverancesvigt, som skyldes egne forhold 

og ikke forsømmelighed hos grossist, udmeldes man af taksten for en 

periode af to takster, hvor man derved ikke kan sælge, og/eller tildeles en 

mærkbar bøde. Alternativt skal man betale Sygesikringens omkostninger 

til det dyrere udleverede lægemiddel. Hvilket nok er lidt svært at afregne.  

 

- Man afskaffer Cap 30, hvor apotekerne kan returnere op til 30 pakninger 

af et produkt efter takstudløb og produktet ikke længere er i A-position 

(dette er fortsat en spekulationsobjekt for nogle apoteker). Til gengæld får 

de mulighed for at sælge pågældende produkt til A-prisen der gælder – i 

den efterfølgende takst – hvilket kan være både lavere eller højere pris.  

Det kan medføre et tab – eller – en gevinst, som alt andet lige udligner sig 

over et år (systemet findes i Sverige). Det vil uden diskussion reducere 

distributions- og håndteringsomkostningerne signifikant. Uanset 

argumenter, vil det blot medfører/kræve, at apotekerne og grossisterne 

optimerer deres logistik. Bør ikke fordre nogen større IT ændringer etc. 

 

-  Ligeledes bør man overveje, at indføre et A-B prisbælte, således at 

apotekerne i mangel på A-produktet udlevere B-produktet til samme pris, 

som A-produktet.  

 

- Grossisterne skal være forpligtiget til at kunne levere i fuldt omfang af A-

produktet, med mindre leverandøren er i restordre. De må ikke melde i 

rest, hvis A-produktet er på lager i én af deres filialer, men skal omgående 

re-allokere varen. Skyldes restordren mangelfuld disponering hos 

grossisten forpligtiges de til at levere næst billigste produkt til den 

gældende A-pris.  

 

- Ved restordre skal en leverandør have mulighed for, fra eget lager, at 

kunne levere direkte til apotekerne. Restordre opstår også pga manglende 

effektivitet i leveringer mellem leverandørlager og grossist. Sker også fra 

grossisternes leverandørlager til eget grossistlager! 

  

Efter min opfattelse vil ovennævnte tiltag kunne begrænse restordre, returneringer og reducere 

omkostningerne i en ganske betydelig grad. Jeg kan ikke se det på nogen måde vil hæmme konkurrencen. 

Tvært imod. Det er min opfattelse, at leverandørerne virkelig burde hilse ændringerne velkomne – men 

dem med nære relationer til grossisterne, og dem med manglende kompetence indenfor logistik vil 



naturligvis være utilfredse. Grossisterne og apotekerne vil nok kæmpe imod – uanset, at de også burde 

hilse ændringerne velkomne.  

Ligeledes vil forenklingen, klart, forbedre nye distributørers mulighed for deltagelse på markedet. Især 

Direct To Pharmacy (DTP). 

De tilvejebragte besparelser, må man forvente, vil kunne komme patienter og samfund til gode. I et vist 

omfang. Mulige argumenter fra ministerier m.fl. om, at man vil miste besparelser ved omlægningen bør 

betragtes som teori og udokumenterede påstande. Hvor man samtidigt skal have med i sin vurdering, at 

dette sikre en bedre patient compliance og færre medicinfejl. Hvilket man må antage har høj prioritet – og 

ligeledes vil medføre besparelser.  

 

Distributionssystemet. 

På nuværende tidspunkt er det, beviseligt, umuligt at distribuere lægemidler til apotekerne udenom de 

etablerede grossister. De opsatte barrierer i form af IT, rabatter og andre loyalitetsfremmende tiltag gør 

det umuligt, selv i fantasien, at opfinde en aktør, det være sig distributør eller leverandør, som vil prøve 

kræfter med, den gennem årtier, yderst velfungerende magtkoncentration, som udgøres af nuværende 

aktører.  

Man skal klart gøre op med, at distribution af lægemidler er en krævende og omkostningstung handling. 

Bortset fra, at man skal overholde gældende GDP regler, så er det på mange måder væsentligt enklere end 

dagligvare distribution. Alle parametre er kendte og forbrug dokumenteret ned til hver eneste pakning - per 

apotek m.m. Hvorved større udsving i efterspørgslen egentlig ikke eksisterer. Det er kun grossister og 

apotekere, som gerne vil problematisere og vanskeliggøre leveringsprocessen.   

Vi har fået, og accepteret, et uhensigtsmæssigt system, hvor to internationale grossister har udnyttet 

svaghederne hos de ansvarlige myndigheder og stavnsbundet handlingslammede leverandører til deres 

forretning.  

For samfundet skal levering af lægemidler blot sikre, at de nødvendige lægemidler er tilstede på apoteket i 

henhold til gældende regler. Dette kan løses langt mere rationelt, end tilfældet er i dag. Skralder man 

unødige services og tillægsydelser af, så man har basisydelsen (bestilling, pluk/pak og distribution) tilbage, 

kan man med rimelig sikkerhed spare i omegnen af 200 millioner. Hvilket Pharma Direct klart har 

dokumenteret. Ønsker apotekerne yderligere services må de betale for det. Det vil ændre forskellen 

mellem need to have og nice to have. Hvis der skal betales for ydelsen. Sådan er det jo i alle sammenhæng.  

Nuværende distributionssystem betales 100% af leverandørerne, som ikke på nogen måde kan påvirke de 

ydelser de betaler for. Ethvert tiltag til opgør/udfordring af aftaleforholdene hos grossisterne medfører en 

klar tilkendegivelse af, at de ikke vil distribuere ens varer. Det har de naturligvis ret til. Problemet er blot at 

man, indiskutabelt, ikke kan få afsat sine varer.  

Mens hovedparten af de generiske produkter distribueres ned til kr. 3,00 per pakning, betaler PI og 

originaludbydere en stærk overpris, der samlet set giver grossisterne en betragtelig del af deres 

dækningsbidrag. Dog ville mange distributører sikkert gerne håndtere generika til ovennævnte pris. 

Uden markante tiltag, som ændrer forholdene på markedet, vil konkurrencen sande yderligere til. Dertil 

kommer at regioner/ministerie må afgøre om de fortsat vil finansiere, med samfundets midler, et unødigt 

dyrt distributionssystem af lægemidler, hvor der kan tilvejebringes flere hundreder millioner i besparelse.  



 

Forslag til alternativt set up af distributionen. 

Tager man udgangspunkt i, at man etablerer en fælles IT platform (jf kommentarer om IT), og apotekerne 

skal købe varerne, hvor de forefindes (hvilket er reglen, som ikke håndhæves af Lægemiddelstyrelsen), vil 

man kunne etablere en fælles transport løsning for distribution af lægemidler m.m. til apotekerne. Det 

giver ikke mening, at apotekerne skal have levering med adskillige biler, det er både uøkonomisk og 

miljøbelastende.  

Fælles transport/kørsel findes allerede i adskillige brancher. Som eksempel kan nævnes bogbranchen, hvor 

man, foruden at have en fælles ordre/bestillingsportal, sender samlet leverancer – dagligt – til alle landets 

boghandlere. Hvad skulle være årsagen til apotekerne ikke har samme løsning. 

Man kunne etablere Den Fælles Lægemiddelforsyning (DFL) som f.eks. et koncessioneret selskab. 

Virksomheden får ansvar for drift af den fælles IT platform samt transport af de samlede leverancer til 

apotekerne, Dette bringes i udbud blandt kvalificerede leverandører (IT og transport). Jeg ser dog intet til 

hinder for at branchen af egen drift etablerer dette selskab.   

Varerne leveres fra grossisterne eller direkte fra leverandørernes lagehoteller til DFL, der matcher 

leveringerne til de enkelte apoteker, som de modtager og i lighed med i dag, leverer om natten. Afregning 

med leverandørerne sker efter den volumen/apotekskasser man distribuerer.  

Vil apotekerne ikke have levereret via DFL kan de godt samarbejde med grossisten, men må selv finde en 

afregningsform for distributionen.    

Hvis leverandørerne ønsker at benytte grossisterne til at håndtere deres varer, står det dem frit for at 

betale for denne ydelse.  

På denne måde vil man helt sikkert kunne række ud efter besparelsen på de minimum kr. 200 mill.    

Jeg vil også nævne, at flere af de store lægemiddelvirksomheder, efter aftale med flere større dagligvare 

kæder, har droppet lægemiddelgrossisterne til at håndtere deres håndkøbsprodukter, som sælges i 

detailhandlen. Produkterne ligger på et fælles lagerhotel, som i samarbejde med én transportør samlet 

distribuerer varerne. Giver utvivlsomt en effektivisering og besparelse. 

 

Konkurrence og priser i grossistleddet. 

Jeg er meget enig i jeres synspunkter omkring prisdannelsen mellem leverandør, grossist og apotek, hvor 

der ikke er tale om nogen form for konkurrenceudsættelse. Og transparensen er som at kigge igennem en 

matteret rude.  

Leverandørerne har ikke noget alternativ, hvorfor de ikke kan udfordre grossisternes konditioner.   

Som udgangspunkt mener jeg også, at man skal gå over til faste maksimal priser, modsvarende gældende 

AUP. Denne pris indmeldes fortsat af leverandørerne med normale beregningsmetoder baseret på deres 

GIP og grossistmarginal. Desuden synes jeg, at leverandørerne skal have lov til at levere direkte til 

apotekerne til GIP. Jeg kan ikke se argumentet imod. 



Til gengæld gøres AIP flydende, og grossisterne kan tilbyde diverse rabatter (se afsnit om rabatter) i den 

udstrækning markedet og konkurrencen kræver. Vil dog primært være på original og PI, hvor 

grossistmarginalen giver rigelig plads til rabatter.   

I og med apotekerne kan få adgang til en lavere AIP, kan den enkelte vælge at give rabat til forbrugerne på 

lægemidler. Dog skal man have for øje, at rabatten også kan veksles til prisnedsættelse på deres frie 

handelsvarer, men nok mest håndkøbspræparater. Jeg ser absolut ingen problemer, overfor borgerne i, at 

nogen kan købe lægemidler lidt billigere på deres apotek. Alle har jo heller ikke adgang til en Netto.  

Ønsker man en optimeret konkurrence, kan man lade de nyligt etablerede Netapoteker, og apotekernes 

egne nethandels løsninger, hvor omkostningerne må være markant lavere, tilbyde lægemidler til GIP plus 

den marginal de selv måtte fastsætte. De vil i givet fald satse på mersalg af mærkevarer etc. For mange 

betyder en rabat på lægemidler ikke noget, eftersom sygesikringen og Danmark dækker deres 

omkostninger. Men på ikke tilskudsberettigede lægemidler og OTC vil der kunne skabes lavere priser f.eks. 

ville p-piller være oplagt. 

 

Rabatter. 

Rabatter til apotekerne har helt sikkert været en succes gennem årene og generet mange 100 millioner til 

apotekerne og samfundet.  

Rabatter vil til enhver tid, og i enhver branche, afstedkomme muligheden for at ændre adfærd, herunder 

skabe konkurrence. 

Rabatter til apotekerne er omfattet af bekendtgørelsen om ”omkostningsrelaterede rabatter”. Denne er 

aldrig blevet fulgt, eller på nogen måde håndhævet. Uanset Lægemiddelstyrelsen, sort på hvidt, har fået 

dokumenteret de konkurrenceforvridende forhold på markedet, og anden lemfældig omgang med 

reglerne. Accepten må være et slet skjult ønske om tilgang af flest mulige rabatter. Uden misbruget 

overdrives for meget og synligt.  

Til gengæld er rabatterne blevet brugt af grossisterne til salgsfremmende og loyalitetsskabende ydelser, 

hvor deres rabatskalaer desuden klart forhindrer konkurrence. I bedste fald vanskeliggør penetration for 

nye aktører.  

Reelt er det ikke en konkurrenceparameter for lægemiddelgrossisterne, da enhver ændring omgående 

spejles af modparten. Derfor anvender de også andre tiltag.  

Rabatterne er 100% finansieret af leverandørerne, som til gengæld ikke har nogen indflydelse eller fordel af 

disse. 

Derfor mener jeg også, at man hurtigst muligt ophæver bekendtgørelsen om omkostningsbegrundede 

rabatter og lader rabatterne flyde frit. Det være sig fra grossister eller leverandørerne. Skiltepligten 

bortfalder også, da den intet formål har. Ved påkrav skal rabatgiverne fremlægge deres rabatforhold til 

Lægemiddelstyrelsen. Og sikre udleveringsmønsteret på apotek ikke ændres, så man kan kontrollere ingen 

misbruger ordningen. 

Vores model i Pharma Direct dokumenterede muligheden for at kunne kanalisere væsentlige rabatter over 

til apotekerne, hvis leverandøren ønskede dette.  



Et væsentligt argument imod rabatter er, at det vil påvirke apotekernes produktneutralitet, hvilket er uden 

for realiteternes verden. Danske apotekere udleverer, stort set ikke, i strid med 

udleveringsbestemmelserne.  

Eftersom rabatterne fra grossisterne er identiske, ophæver det konkurrencekraften. Derfor skal man 

forholde sig til de øvrige ydelser/rabatter som grossisterne giver apotekerne. Uanset hvad de siger i 

spørgeskemaer, så er økonomien afgørende for et skift af grossist. Hvilket underbygges af den pågående 

tilgang af nye (tabte kunder) til Nomeco. Men en apoteker flytter ikke for lommepenge. Vi har set 

eksempler på gratisvarer i større stil (mærkevarer etc), ekstra rabat på OTC/ liberaliseret sortiment. Men 

indretning af nye filialer og ombygning kan udgøre et markedsføringstilskud. Samtidigt bindes apotekeren 

indirekte til grossisten. Dette grå område kan også hindre andre aktørers adgang til markedet.  

Grossisterne har også kædeaftaler, som ikke nødvendigvis binder kæden til grossisten, men skal virke 

motivationsfremmende for kæden til at få medlemmerne til at handle hos pågældende.  

Omkostningsrelaterede rabatter, diverse ydelser og bonusser modvirker ubetinget konkurrencen og 

incitamentet til indkøb hos andre end hovedgrossisten. 

 

IT 

Jeg synes rapporten rammer rimeligt godt ind i problematikken omkring grossisternes IT systemer. VMI 

systemet er designet til at overtage den fulde kontrol med apotekernes levering og lager. Eller som en aktør 

har proklameret ”vi ejer apotekerne uden at have betalt for dem”. Det er med fortsæt udviklet til at 

obstruere adgangen for andre. Pharma Change forsøg har til fulde dokumenteret systemets/Megros 

forhindringsløb og modvilje mod nogen form for tilpasning til andres systemer.  

VBO er måske lettere at koble sig op på, men diverse systemmæssige fordele for apotekerne hindrer, også 

interessen for en opkobling/samarbejde.  

Dertil kommer, om muligt endnu mere bekymrende, Apotekerforeningens slet skjulte modvilje mod nye 

aktører i grossistleddet, hvilket er konstateret i forløbet med Pharma Direct, og tidligere med Pharma 

Change. Man oplever bestemt heller ikke Datapharm og NNIT som medspillere – men mere som defensive 

modspillere. 

IT systemerne er en meget stor hindring for konkurrence fra nye aktører. Nærmest en uoverstigelig 

barriere. At Pharmalink administreres og ejes af de to grossister er uacceptabelt. De har bevist med 

retssager (mod Pharma Change), at de er parate til bruge alle midler, hvis nødvendigt for at hindre 

konkurrence.  

Løsningen er ikke diverse tilpasninger til VMI eller VBO. I dette tilfælde må man ganske enkelt sikre at 

apotekerne giver fuld og uhindret IT adgang fra til alle distributører/leverandører. Det må være deres 

ansvar at løse problemet, så deres grossist IT systemer ikke obstruerer for leveringer fra anden side. Hvilket 

DA og Datapharm ligeledes må acceptere.  

Jeg mener, at dette kunne være det første udspil, hvor man introducerer den logiske og enkelte løsning. At 

apotekernes bestillingssystemer, via grossisternes IT platforme, skrottes og man går over til en fælles 

standard. I kombination med at man får minimeret varetransaktionerne, i forbindelse med forenklingen af 

14 dages taksten, som jeg har foreslået, vil systemudviklingen ligeledes blive mindre krævende. Jeg skal 



igen nævne bogbranchens fælles IT platform – som måske kunne inspirere og kopieres. Men der findes helt 

sikkert andre løsninger til kopiering og inspiration. Uden man skal ud og opfinde den dybe tallerken.  

Jeg mener et nyt IT system skal være det vigtigste og højest prioriterede projekt i forbindelse med denne 

rapport. Idet man klart sender et betydningsfuldt signal til både grossister og apotekere om, at deres 

mangeårige trofaste ægteskab skal omdannes til et bofællesskab med andre.  

Den der betaler for musikken, bør også kunne bestemme hvad der skal spilles – det gælder både for 

samfundet og leverandørerne.     

Som Asger Jorn sagde: Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå.  Det har grossisterne 

gjort i årtier.  

 

Hans Henrik Raith 

      

 

  

  

 


