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En stor gruppe danskere har forladt apoteket uden det, de kom efter: Den nødvendige medicin. 

Selv om den kan være livsvigtigt for dem, så vælger de at droppe medicinkøbet, fordi 

kopimedicinen på kort tid er steget med flere hundrede procent. Tilbage står de med spørgsmålet: 

Hvorfor? 

Dette spørgsmål er blevet behandlet af flere medier i Danmark og for den sags skyld i Europa, hvor 

forbrugerne primært har fået svaret, at det skyldes mangel på de konkrete produkter. Men i juni 

kom der et andet svar i DR1s forbrugerprogram Kontant: Medicinpriserne stiger også, selv om der 

er produkter nok. 

Kontant tager udgangspunkt i den konkrete patient, der mangler sin medicin, fordi den er blevet 

for dyr. Herefter undersøger Kontant 200 af de mest solgte produkter i Danmark, hvoraf nogle er 

steget flere hundrede procent, ja nogle endog op til 2000 procent.  

Medicinalindustrien har forklaret de store prisstigninger med produktmangel. Men gennem en 

imponerende gennemgang af metadata får Thomas Lemke og Kåre Rysgaard afdækket, at 

forklaringerne ikke holder. Prisstigningerne, som de offentlige tilskud er med til at betale, skyldes 

ikke mangel på medicin, men en branche, som systematisk udnytter huller i systemet til at øge 

deres fortjeneste 

I Kontant slutter historien hos en direktør i brancheforeningen, som må tage det interview, ingen 

af de involverede medicinalfirmaer ønsker at stille op til. Lemkes og Rysgaards grundige research 

er hele baggrunden for, at Interviewet med brancheforeningens direktør bliver en særlig 

oplevelse, som rejser grundlæggende tvivl om motiverne i medicinalbranchen. 

”Medicinens uforklarlige prishop” fik øjeblikkelige konsekvenser på Christiansborg, hvor 

politikerne er ret så enige om at bekæmpe de store prisudsving, som får flere patienter til at 

droppe medicinen. Politikerne overvejer stadig, hvilke indgreb de kan blive enige om. 

Tilrettelæggerne og researcherne bag ”Medicinens uforklarlige prishop” nåede - trods en kort 

researchperiode - sit store mål om at give danskerne et overblik, som er sjældent set i et relativt 

lukket medicinalmarked. 

På den baggrund indstiller vi hermed Kåre Rysgaard og Thomas Lemke til Cavlingprisen 2020. 

USB Sicks med kopier af programmet fremsendes separat pr. brev. 
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