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Hovedpinepiller kan fås billigst på apoteket
En Panodil kan fås til under en femtedel af prisen, hvis man har recept og køber dem
i store pakninger på apoteket i stedet for i små pakninger i detailhandlen. Priserne på
svage smertestillende tabletter – i daglig tale hovedpinepiller - kan variere meget –
fra butik til butik og fra apotek til apotek. Salget af små pakninger med 10 tabletter
paracetamol – fx Panodil, Pamol og Pinex – er liberaliseret. De må også sælges i detailhandlen, og priserne kan fastsættes helt frit af den enkelte butik og det enkelte
apotek. En prisgennemgang viser, at Panodil, der er det mest brugte mærke i små
pakninger, i gennemsnit koster 1,50 kr. per tablet på apotekerne. Det er lidt billigere
end i detailhandlen, hvor prisen typisk er 1,60-1,80 kr. per tablet. Men på apoteket er
der også mulighed for at købe lidt større pakninger med 20 tabletter i håndkøb. Her
skal alle apoteker tage samme pris – pt. godt 1 krone per tablet for det billigste
mærke. Men hvis man jævnligt har behov for mere smertestillende medicin, kan man
tale med sin læge om at få en recept på større pakninger. Så kan man på alle apoteker købe paracetamoltabletter ned til 30 øre per tablet. Det er under en femtedel af
prisen i en typisk 10 styks pakning i detailhandlen.
Små pakninger med svage smertestillende lægemidler – som fx Panodil, Pamol og
Pinex - kan købes både på apoteket og i supermarkeder, kiosker, materialister, på
tankstationer mv. og på nettet. Der kan være store prisforskelle på samme slags
medicin på tværs af apoteker, detailhandelsbutikker og netbutikker. Salget af de små
pakninger er nemlig liberaliseret. Ved liberaliseringen i 2001 afskaffede man prisreguleringen. Derfor kan priserne for den samme pakning svinge fra butik til butik og
fra apotek til apotek. Det var en forventet konsekvens af liberaliseringen.
Paracetamol er det mest solgte lægemiddelstof til behandling af svage smerter som
hovedpine mv. De mest solgte lægemidler med paracetamol er almindelige filmovertrukne tabletter i voksenstyrken på 500 mg af mærkerne Panodil, Pamol, Pinex, Pinemol og Paracetamol.
I detailhandelsbutikkerne må de kun sælges i 10 styks pakninger. På apotekerne,
hvor der er adgang til rådgivning og vejledning om lægemidlerne, kan man i håndkøb – uden recept – både købe 10 styks og 20 styks pakninger. Hvis man er ramt af
mere kroniske smerter og derfor har et større, mere vedvarende forbrug af smertestillende lægemidler, kan man tale med sin læge om at få en recept på større pakninger, så man kan købe flere tabletter ad gangen til en lavere pris per tablet.
Detailhandlen sælger næsten kun Panodil
Langt de mest solgte lægemidler i detailhandelsbutikkerne er produkter med velkendte navne, som optræder i reklamerne, nemlig Panodil og Panodil Zapp. De står
tilsammen for over 90 procent af danskernes køb i detailhandlen af almindelige hovedpinepiller med paracetamol.
Apoteket kan tilbyde rådgivning, større pakninger og billige kopier
På apoteket kan det faguddannede personale yde rådgivning og vejledning om sammensætning af den rette behandling, og man kan ofte tilbyde kunderne en billig kopi
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i en pakning med flere tabletter. De største pakninger kræver dog recept fra lægen.
Der er derfor både gode råd om den bedste brug af medicinen at hente og penge at
spare for medicinbrugere, som går på apoteket efter deres smertestillende medicin.
En gennemgang af priserne på de forskellige pakninger med paracetamol i udvalgte
detailhandelsbutikkers netbutik og på en lang række apoteker viser, at apotekerne
trods variation i priserne gennemgående er billigst.
Panodil er billigst på apoteket
10 styk Panodil koster således typisk 16-18 kroner i detailhandlen. På apotekerne
koster den typisk kun 14-16 kroner og i gennemsnit 15 kroner, og på et onlineapotek kan den pt. fås for 10 kroner, dvs. ned til 1 krone per tablet.
I nogle detailhandelsbutikker og på nogle apoteker kan man få en billigere kopi end
10 styk Panodil, fx Pamol, der i analysen er fundet ned til 1,20 kr. per tablet både på
apotek og i detailhandlen.
Større pakninger på apoteket er endnu billigere
Men går man på apoteket kan man købe større pakninger til lavere priser per tablet.
I håndkøb kan man købe 20 styk, hvor det pt. er Pamol og Pinex som er billigst. De
koster 21,10 kroner uden recept på alle landets apoteker, dvs. 1,06 kroner per tablet.
Der findes dog også en endnu billigere variant, Arax, som dog ikke er en filmovertrukket tablet. Apoteket kan derfor ikke substituere mellem lægemidlerne, men
håndkøbskunderne kan selv vælge at købe den. Den kan fås ned til 98 øre per tablet
i en 20 styks pakning i håndkøb på apoteket.
Hvis man bruger meget smertestillende medicin, kan man tale med sin læge om at
få en recept på en større pakning. Så kan man købe en 50 styks pakning til 74 øre
per tablet, en 100 styks pakning til 37 øre per tablet eller en 300 styks pakning til 30
øre per filmovertrukket tablet (eller 24 øre per tablet uden filmovertræk).
Pris per tablet for paracetamol 500 mg i detailhandel og på apotek marts 2017
Kan substitueres:
Sektor og
Pinemol/
Panodil Billigste
Pakningsstørrelse
Panodil Pamol
Pinex Paracetamol Arax1
Zapp
mærke
10 styks pakninger:
1,20
Detailhandel
1,60
1,20
1,90
Apoteker
1,50
- Gennemsnitsapotek
1,50
2,01
1,71
1,73
1,20
- Billigste apotek
1,40
1,20
1,46
1,50
1,00
- Onlineapotek
1,00
1,91
1,63
1,52
Apoteker fast pris:
- 20 styk (håndkøb)
1,14
1,06
1,06
- 0,98
1,23
0,98
Kræver recept:
- 50 styk
- 0,742
0,742
0,37 0,44
0,37
- 100 styk
0,45
0,44
0,42
0,56
0,30 0,24
0,24
- 300 styk
0,32
0,30
0,33
1
Ikke filmovertrukket og ikke i substitutionsgruppe med de filmovertrukne tabletter.
2
Midlertidigt udsolgt hos grossisterne
Anm.: Billigste mærke i substitutionsgruppen/i alt er markeret med fed skrift.
Kilde: Priserne er typiske priser i detailhandlen og på apotekerne tjekket på nettet den
27. marts 2017 for forskellige pakninger med tabletter med 500 mg paracetamol.
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Knap 80 procent sælges i store pakninger på recept
Salget af de liberaliserede pakninger med 10 styk paracetamol udgør kun cirka 7
procent af danskernes forbrug af paracetamoltabletter i den sædvanlige voksenstyrke på 500 mg. 6 ud af de 7 procent med 10 styks pakninger sælges i detailhandlen,
hvor prisen typisk ligger omkring 1,60-1,80 kr. per tablet, og hvor 9 ud af 10 solgte
tabletter er Panodil eller Panodil Zapp.
På apoteket sælges knap 80 procent af danskernes forbrug af almindelige paracetamoltabletter derimod i store pakninger på recept. To tredjedele af det samlede forbrug sælges i de billigste pakninger med 300 styk, hvor prisen typisk ligger omkring
30-35 øre per tablet. På apotekerne er kun omkring hver tredje tablet en Panodil,
mens Pamol, Pinex, Pinemol og generiske mærker af paracetamol tilsammen udgør
cirka 60 procent af de udleverede tabletter.
Salget af paracetamol 500 mg tabletter i detailhandlen og på apoteket (2015)
Kan substitueres:
Sektor og
Pinemol/
Panodil
I alt
Pakningsstørrelse
Panodil Pamol Pinex Paracetamol
Arax
Zapp
10 styks pakninger:
6%
Detailhandel
3%
½%
2%
1%
Apoteker
½%
¼%
0%
¼%
Apoteker fast pris:
- 20 styk (håndkøb)
5%
4%
3%
2%
14%
Kræver recept:
- 50 styk
0%
0%
0%
3%
0%
11%
- 100 styk
3%
3%
1%
1%
18%
0%
67%
- 300 styk
22%
17% 10%
20%
0%
100%
I alt
34%
25% 14%
6%
Andel af salget målt i døgndoser. Pga. afrunding kan summen af de anførte tal afvige fra totalerne.
Kilde: www.medstat.dk

Fakta om svage smertestillende tabletter
Svage smertestillende lægemidler med stofferne paracetamol, acetylsalicylsyre eller
ibuprofen, blev 1. oktober 2001 liberaliseret, så små pakninger også må sælges i detailhandlen. Samtidig afskaffede man for de lægemidler den prisregulering, der sikrer
samme lave priser på alle apoteker. Man afskaffede også pligten til at forhandle alle
håndkøbslægemidlerne og pligten til at oplyse kunderne om evt. billigere kopier.
De
•
•
•

liberaliserede pakninger omfatter pakninger med:
op til 5 g paracetamol – fx 10 styk 500 mg Panodil, Pamol eller Pinex
op til 5 g acetylsalicylsyre – fx 10 styk 500 mg (+) Kodimagnyl eller Treo
op til 4 g ibuprofen – fx 20 styk 200 mg Ipren, Ibumetin eller Ibuprofen

Paracetamol er det mest solgte svage smertestillende lægemiddel i håndkøb.
Fra 30. september 2013 blev der indført receptpligt på store pakninger med svage
smertestillende lægemidler, dvs. pakninger med mere end 10 g paracetamol eller
acetylsalicylsyre (fx mere end 20 styk 500 mg Panodil, Kodimagnyl eller Treo) og
pakninger med mere end 4 g ibuprofen (fx mere end 20 styk 200 mg Ipren).
For store receptpligtige pakninger og for apoteksforbeholdte håndkøbspakninger (20
styk Panodil, Kodimagnyl og Treo) er priserne ens på alle apoteker landet over. Priserne fastsættes ved licitation blandt producenterne hver 14. dag. Apotekerne skal
oplyse kunderne om evt. billigere kopier af apoteksforbeholdt håndkøbsmedicin og
skal tilbyde kunderne billigste kopi af receptpligtige lægemidler.

