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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  
Att. Susanne Thaarup 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 

      12. oktober 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplerende høringssvar til Konkurrencerådets analyse af konkurrencen om 

distribution af medicin 

 

 

1. Indledning 

 

Ved e-mail af 6. juni 2016 fremsendte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen et høringsbrev samt 

et udkast til Konkurrencerådets analyse af grossistmarkedet for medicin til Nomeco i ekstern 

høring. 

 

Ved e-mail af 27. juni 2016, hvilket var den af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsatte 

frist for afgivelse af høringssvar, afgav Nomeco sit høringssvar til udkastet til 

Konkurrencerådets analyse. 

 

I Nomecos høringssvar redegjorde Nomeco detaljeret for en række faktuelle fejl og 

misforståelser i høringsudkastet, der vedrørte Nomecos grossistforretning, herunder navnlig 

forhold vedrørende (i) It-Løsninger, (ii) Leveringssvigt og (iii) Prissætning af 

apoteksforbeholdt medicin. 

 

Ved e-mail af 5. juli 2016 stillede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række supplerende 

spørgsmål til Nomeco, som Nomeco herefter besvarede den 8. juli 2016 og 3. august 2016. 

 

Ved e-mail af 7. oktober 2016 modtog Nomeco en orientering om processen med 

offentliggørelse af Konkurrencerådets analyse, nu betegnet ”Konkurrence om distribution af 

medicin”.  

 

Orienteringen var vedhæftet den analyse med tilpasninger mv., som havde været forelagt 

Konkurrencerådet.  De betydelige og omfattende ændringer og tilretninger, som var foretaget i 

forhold til den tidligere høringsudgave, og som havde været forelagt Konkurrencerådet, var 

markeret. 

 

Nomeco fik i den forbindelse lejlighed til – inden for en frist på tre arbejdsdage – at revidere 

det afgivne høringssvar til den mere end 140 siders lange analyse. 
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I lyset af den fastsatte frist for Nomecos revision af det tidligere afgivne høringssvar følger 

hermed Nomecos væsentligste supplerende bemærkninger. Besvarelsen kan ikke betragtes som 

en udtømmende oplistning af forhold ved den fremsendte analyse, som Nomeco finder 

grundløse eller utilstrækkeligt oplyste. 

 

 

Idet Nomeco kan konstatere, at en række af de bemærkninger, som blev afgivet i forbindelse 

med Nomecos oprindelige høringssvar af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen henholdsvis 

Konkurrencerådet fortsat ikke synes taget i betragtning endsige taget til efterretning, skal 

Nomeco i den forbindelse igen henvise til det oprindelige høringssvar. 

 

Nomeco fastholder ønsket om, at både Nomecos oprindelige høringssvar samt nærværende 

supplerende bemærkninger skal offentliggøres. 

 

 

2. Konkurrencerådet stiller spørgsmålstegn ved grossisternes efterlevelse af 

reklamebekendtgørelsens § 36 

 

Følgende fremgår af analysens kapitel 1, pkt. 1.2 (Analysens hovedkonklusioner), side 10: 

 
”En væsentlig del af grossisternes omkostningsbegrundede rabatter er i dag baseret på omsætningen (produktets 

pris* mængde). Det har bl.a. den konsekvens, at apotekerne i praksis får større rabat på dyrere produkter, ligesom 

større apoteker har bedre mulighed for at opnå større rabatter (og dermed opnå højere indtjening) end mindre 

apoteker. Ved at basere en væsentlig del af rabatterne på den samlede omsætning og ikke på fx antal leverancer, 

ordrefrekvens eller pakninger kan der stilles spørgsmålstegn ved, om grossisternes rabatter reelt er 

omkostningsbegrundede, dvs. om de reelt er begrundede i en adfærd hos det enkelte apotek, som medfører en 

direkte omkostningslettelse for engrosforhandleren.” 

 

Nomeco skal i den forbindelse bemærke, at det fremsatte udsagn i analysens konkluderende 

afsnit fremstår uden hold i virkeligheden, udokumenteret, uden en tilgrundliggende egentlig 

undersøgelse, analyse eller nærmere efterprøvning.  

 

Det fremsatte udsagn synes alene baseret på det anførte i analysens kapitel 5, pkt. 5.3 

(Grossisternes omkostningsbegrundede rabatter på medicin til apotekerne), side 102, hvoraf 

følgende fremgår: 

 
”Aktører i markedet har desuden peget på, at Nomecos og TMJ’s rabatter reelt ikke er omkostningsbegrundede, 

da en væsentlig del af rabatterne er baseret på (AIP-)omsætning og ikke på fx antal pakninger/volumen eller knyttet 

den enkelte leverance. Det forhold, at deres rabatbetingelser og rabatsatser er ens, kan yderligere stille 

spørgsmålstegn ved, om de er omkostningsbegrundede, da det typisk ville forudsætte, at de også har nøjagtigt 

samme omkostninger og omkostningsstruktur. Det bemærkes dog i den forbindelse, at grossisterne ikke er 

forpligtede til at videregive hele omkostningsbesparelsen i rabatter (hvis de ens rabatter ikke er udtryk for samme 

omkostningsstruktur, styrker det imidlertid konklusionen om, at skiltepligten er normerende for rabatterne). 

 

Hvorvidt rabatterne er omkostningsbegrundede i henhold til lovgivningen, hører dog under Sundhedsministeriet 

og ligger uden for denne analyses genstandsfelt.” 

 

Det forhold, at en eller flere aktører i markedet måtte have peget på, at Nomecos og TMJ’s 

rabatter reelt ikke er omkostningsbegrundede, da en væsentlig del af rabatterne er baseret på 

(AIP-) omsætning og ikke på fx antal pakninger/volumen eller knyttet den enkelte leverance, 

kan på ingen måde hverken begrunde eller berettige Konkurrencerådets konkluderende udsagn 

om, at der [kan] stilles spørgsmålstegn ved, om grossisternes rabatter reelt er 

omkostningsbegrundede, dvs. om de reelt er begrundede i en adfærd hos det enkelte apotek, 

som medfører en direkte omkostningslettelse for engrosforhandleren. 
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Nomeco har et omfattende fokus på til stadighed at sikre, at alle rabatter i enhver henseende 

opfylder reklamebekendtgørelsens krav om omkostningsbegrundelse, og Nomeco må derfor 

tage skarp afstand fra det anførte udsagn. 

 

Det er endvidere Nomecos opfattelse, at et sådant konkluderende udsagn kræver en nøje 

undersøgelse, analyse og efterprøvning, som ikke foreligger i ved det fremsendte, og 

fremsættelsen af dette konkluderende udsagn har således karakter af en fuldstændig 

udokumenteret inkriminerende påstand, i strid med almindelige forvaltningsretlige principper 

og retssikkerhedsmæssige garantier. 

 

Nomeco skal på den baggrund anmode om, at afsnittet udgår af analysens konkluderende 

afsnit. Det bemærkes i den forbindelse, at udsagnet ikke fremgik af det konkluderende 

afsnit i det tidligere fremsendte høringsudkast. 

 

 

3. Adgangen til information i apotekernes it-system 

 

Følgende fremgår af analysens kapitel 1, pkt. 1.2 (Analysens hovedkonklusioner), side 11: 

 
”Grossistens it-løsning er omdrejningspunktet for at levere serviceydelserne til apotekerne. Mere end 90 pct. af 

apotekerne angiver, at grossisternes samlede tekniske løsning til varebestilling og lagerstyring har stor eller 

afgørende betydning for valg af primær grossist. Det er derfor nødvendigt for en ny engrosforhandler at kunne 

tilbyde en funktionsdygtig it-løsning for at tiltrække apoteker som kunder. 

 

Engrosforhandlere, der tidligere har forsøgt at komme ind på markedet, har peget på, at det er teknisk vanskeligt 

og omkostningsfuldt for nye engrosforhandlere at udvikle en it-løsning, som kan integreres/udveksle data med 

apotekernes it-systemer. Hertil kommer, at adgangen til den snitflade, som anvendes til at udveksle data med 

apotekets it-system (Pharmalink), styres af de nuværende grossister, og adgangen til og vilkårene for brugen af 

Pharmalink opleves ikke som rimelige og lige. 

 

Tidligere erfaringer viser endvidere, at det er oplevelsen, at det er teknisk vanskeligt – og i praksis måske umuligt 

– at koble en ekstra it-løsning til et apotek, der samtidig er tilknyttet en VMI-løsning, som er en af de it-løsninger, 

Nomeco tilbyder sine kunder. Langt størstedelen af Nomecos kunder anvender VMI-løsningen. For apoteker, der 

anvender en såkaldt VBO-løsning, som bl.a. er den løsning, som størstedelen af TMJ’s kunder anvender, er det 

omvendt tilsyneladende ikke så teknisk svært for en ny engrosforhandler at koble sig op til apotekets it-system. 

 

Udfordringerne med it-løsningerne betyder bl.a. i praksis, at mange apoteker ikke kan have elektronisk 

varebestilling fra flere engrosforhandlere på samme tid. Det kan udgøre en adgangsbarriere for især ikke-

fuldsortimentsgrossister, fordi deres kunder vil være afhængige af også at kunne bestille varer fra andre 

engrosforhandlere for at kunne tilbyde det fulde sortiment. 

 

Adgang til (information fra) apotekernes it-systemer giver de nuværende fuldsortimentsengrosforhandlere indsigt 

i væsentlige oplysninger om apotekernes lagerhold, omsætning og prioritering af produkter. Information om 

prioritering af produkter hos apoteker, der anvender VMI-løsningen, er alene tilgængelig for Nomeco. På grund 

af den hyppige udskiftning i sortimentet på apotekerne som følge af 14-dages-prisperioden, er oplysningerne 

essentielle for, at engrosforhandlerne kan sikre levering af de rigtige produkter til apoteket. Samtidig giver 

oplysningerne engrosforhandlerne bedre mulighed for at effektivisere egen forretning og dermed nedbringe 

omkostninger. Dermed vil engrosforhandlere, der ikke har adgang til apotekernes it-systemer og dermed til 

salgsdata, lagerdata og apotekets prioritering ved substitution, være stillet i en væsentlig ringere 

konkurrenceposition.” 

 

Denne konklusion synes navnlig baseret på følgende tre forhold, som er behandlet i analysens 

kapitel 4, pkt. 4.2 (it-løsninger og tilhørende services til apotekerne): 

 

 Betydning af it-løsninger, som kan fungere med apotekernes it-system  

 

 Adgangen til Pharmalink 

 

 Muligheden for at koble flere grossisters it-systemer op mod apotekernes it-system 
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Disse tre forhold omtales i det følgende.  

 

 

3.1 Betydning af it-løsninger, som kan fungere med apotekernes it-system  

 

Det fremgår af analysen, at manglende adgang til (informationen i) apotekernes it-systemer 

væsentligt vil begrænse engrosforhandleres muligheder på markedet. Dels fordi apotekerne 

efterspørger it-løsningerne, dels fordi engrosforhandlerne selv går glip af informationer, som 

er væsentlige for at tilbyde en god service. 

 

Nomeco skal i den forbindelse for det første bemærke, at apotekets it-system indeholder en 

række faciliteter til beregning af salgsprognoser, substitutionskoder, lager og varepræferencer 

etc. Med en VBO-løsning, som den Nomeco bl.a. tilbyder, benyttes apotekets informationer til 

at generere et ordreforslag, ved at sammenstille informationen med grossistens information om 

bl.a. restordre og information om, hvornår varen kan leveres.  Efter aftale med apoteket kan en 

VBO-konsulent varetage varebestilling og lagerstyring på baggrund af en fjernopkobling til 

apotekets it-system. VBO-konsulenten godkender dagligt ordreforslag, gennemgår restordre, 

herunder lagerstatus på varenummeret og udsøgninger i Nomecos system på alternative varer, 

der kan leveres i tilfælde af substitution. VBO-systemets primære sigte er at optimere 

apotekernes indkøb, når der er restordrer på substitutionsvarer i taksten. 

 

For at etablere en velfungerende konkurrencedygtig it-løsning med apotekerne kræves i bund 

og grund blot en opkobling til apotekets it-system, adgang til Pharmalink eller lignende 

snitflader og en kyndig konsulent til manuelt at varetage varebestilling og lagerstyring med 

udgangspunkt i grossistens/leverandørens leveringsevne og kendskab til substituerende 

produkter. 

 

At VBO er en konkurrencedygtig it-løsning er åbenlyst, henset til TMJ’s markedsandel. VBO 

er en it-løsning, der hverken er omkostningstung, eller kræver et omfattende maskineri, og som 

relativt simpelt kan etableres af en potentiel ny aktør.  

 

Nomeco er dermed uforstående over for Konkurrencerådets konklusion på analysens side 11, 

når der på baggrund af erfaring fra enkelte aktører anføres, at det skulle være teknisk vanskeligt 

og omkostningstungt at udvikle en konkurrencedygtig it-løsning til de eksisterende, som kan 

integreres/udveksle data med apotekernes it-systemer. 

 

Nomeco skal for det andet henvise til det anførte nedenfor vedrørende adgangen til Pharmalink, 

idet Nomeco i den forbindelse bemærker, at Nomeco har besluttet at afstå sin ret til at modtage 

betaling fra nye aktører, som ønsker at benytte Pharmalink  

 

Det betyder samtidig, at en ny aktør kan benytte Pharmalink dataformatet, og dermed også få 

indsigt i apotekernes prioriteringslister mv. uden at skulle betale Nomeco herfor.  

 

Dermed synes de udfordringer, som analysen på dette punkt konkluderer som foreliggende at 

være imødegået fra Nomecos side, og analysens konklusioner synes dermed ikke længere at 

være relevante i forhold til Nomeco. 
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3.2 Adgangen til Pharmalink 

 

For så vidt angår det anførte i analysen vedrørende adgangen til Pharmalink, kan Nomeco 

oplyse, at Nomeco dags dato har truffet beslutning om at afstå fra sin ret til at modtage betaling 

fra nye aktører, som ønsker at benytte Pharmalink. 

 

Det betyder, at en ny aktør kan benytte Pharmalink dataformatet og dermed også få indsigt i 

apotekernes prioriteringslister mv. uden at skulle betale Nomeco herfor, uanset at Nomeco har 

været med til at finansiere udviklingen af Pharmalink. 

 

Beslutningen er truffet i lyset af Nomecos principielle holdning om, at konkurrencen på 

markedet ikke skal handle om kommunikationsformer og dataformater, men om hvem der kan 

skabe de bedste og billigste distributionsformer.  

 

Under hensyntagen til Konkurrencerådets ønske om, at analysens indhold behandles fortroligt 

frem til offentliggørelsen, træder Nomecos beslutningen i kraft efter offentliggørelsen af 

analysen. Der kan i den forbindelse henvises til vedlagte pressemeddelelse fra Nomeco, som 

vil blive offentliggjort umiddelbart efter, Konkurrencerådet offentliggør analysen. 

 

På baggrund af denne beslutning skal Nomeco anmode om, at det i tilknytning til 

offentliggørelsen af analysen fremhæves, at analysens konklusioner vedrørende adgangen 

til Pharmalink nu ikke længere er relevante i forhold til Nomeco. 

 

 

3.3 Muligheden for at koble flere grossisters it-systemer op mod apotekernes it-system 

 

Følgende fremgår af analysens pkt. 4.2, side 86 (om flere engrosforhandlere forbundet til 

apotekets it-system): 

 
”Hvorvidt en ny engrosforhandler kan tilkoble sin it-løsning til apotekernes it-systemer samtidig med, at apoteket 

anvender en anden engrosforhandlers it-løsning, afhænger af engrosforhandlerens løsning. 

 

Erfaringer fra potentielle nye engrosforhandlere har vist, at det er oplevelsen, at det er vanskeligt – og i praksis 

måske umuligt – at tilkoble en ekstra it-løsninger til et apotek, som samtidig anvender en VMI-løsning, som 

Nomecos. 

 

Erfaringer fra en tidligere engrosforhandlers forsøg viser, at der synes at være udfordringer for apotekets it-system 

med at foretage automatisk behovsberegninger for andre engrosforhandlere samtidig med, at apoteket er tilknyttet 

VMI. Derfor er det i princippet kun muligt med manuelle indkøb hos øvrige engrosforhandlere end Nomeco, når 

apoteket er tilknyttet VMI.  

 

Derimod synes det ikke at være problematisk for en ny engrosforhandler at tilkoble sin it-løsning på et apotek, der 

samtidig anvender en VBO-løsning, som TMJ anvender. 

 

Denne forskel skyldes formentlig, at selve varedisponeringen i en VMI-løsning foregår i engrosforhandlerens eget 

it-system, mens varedisponeringen i TMJ’s VBO-løsning foregår via apotekets eget it-system. 

 

Det forhold, at det kan være vanskeligt for nye engrosforhandlere at anvende deres it-løsninger samtidig med andre 

engrosforhandlere (i hvert fald for apoteker med VMI-løsning), kan gøre det vanskeligt for ikke-

fuldsortimentsgrossister at komme ind på markedet. Dermed kan især brug af VMI-systemer til outsourcing af 

varebestilling m.v. udgøre en adgangsbarriere på markedet.” 

 

For så vidt angår det anførte i analysen om muligheden for at koble flere grossisters it-løsninger 

op mod et apoteks it-system, hvis apoteket desuden er tilknyttet Nomecos VMI-system, skal 

Nomeco henvise til det anførte i Nomecos høringssvar af 27. juni 2016 og Nomecos besvarelse 

af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfølgende spørgsmål den 8. juli 2016 og 3. august 

2016. 
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I den forbindelse skal det særligt gentages, at der ikke er tekniske hindringer i Nomecos VMI-

system, der forhindrer en ny aktør i at få tilsvarende indsigt i apotekernes lagre og salgstal, som 

Nomeco har via sit VMI-system.  

 

VMI-systemet hindrer ikke andre aktører i at få adgang til apotekets data, ligesom VBO 

løsningen ikke udgør en hindring. Det er udelukkende op til det enkelte apotek, hvilke data de 

ønsker at dele med grossister eller øvrige aktører. Har et apotek valgt at anvende VMI, kan 

apoteket let og uden besvær tildele andre aktører adgang til data i apotekets system. De data, 

der anvendes i VMI-systemet, er identiske med de data, som andre aktører kan få adgang til. 

 

Nomeco finder derfor Konkurrencerådets konklusion om, at erfaringer fra en tidligere 

engrosforhandlers forsøg viser, at der synes at være udfordringer for apotekets it-system med 

at foretage automatisk behovsberegninger for andre engrosforhandlere samtidig med, at 

apoteket er tilknyttet VMI, og at det derfor i princippet kun er muligt med manuelle indkøb hos 

øvrige engrosforhandlere end Nomeco, når apoteket er tilknyttet VMI, misvisende og baseret 

på et faktuelt forkert grundlag. VMI bearbejder apotekets egne data, tilsvarende gør VBO-

løsningen. Apoteket kan til enhver tid vælge at dele data med andre aktører og lade dem stå for 

dele eller hele leverancen alt imens, apoteket er tilkoblet VMI-systemet.  

 

 
Med venlig hilsen 
Nomeco A/S 
 
 

Henrik Kaastrup 
Adm. Direktør 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


