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Det franske sundhedsministerium har annonceret en prisreform indenfor stomi, kontinens 
og sårpleje 
 
Som følge af en gennemgang af det franske refusionssystem har det franske 
sundhedsministerium offentliggjort nye endelige klassifikationer og priser inden for stomi, 
kontinens og sårpleje i Frankrig. 
De nye klassifikationer og priser vil blive implementeret pr. 1. juli 2019 for stomi og kontinens 
og er blevet implementeret pr. 1. juni 2019 i sårpleje. 
 
For Coloplast udgør prisreformen en gennemsnitlig prisreduktion i Frankrig indenfor stomi og 
kontinens på ~9% og sårpleje på ~2%.  
 
For 2017/18 var omsætningen i stomi og kontinens i Frankrig omkring 1,7 mia. kr. 
 
Coloplast fortsætter med at analysere reformens endelige indvirkning. 
 
Coloplast finansielle forventninger for helåret 2018/19 er uforandret som følge af 
prisreformen. 
 
Coloplast vil offentligøre sine forventninger for helåret 2019/20 i forbindelse med 
offentligørelsen af helårsrapporten den 5. november 2019. 
 
De langsigtede forventninger for LEAD20-strategiperioden, der løber frem til slutningen 
2019/20, er en årlig organisk vækst på 7-9% og en EBIT-margin på mere end 30% i faste 
valutakurser. 
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Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave 
gældende.  
 
Coloplast udvikler produkter og serviceydelser, der gør livet lettere for mennesker med meget 
personlige og private lidelser. Vi arbejder tæt sammen med brugerne af vores produkter for 
at udvikle nye produkter, der løser deres specielle behov. Vi kalder det intim sundhedspleje. 
 
Vores forretning omfatter stomi, urologi, kontinens og hud- og sårplejeprodukter. Vi er et 
globalt selskab med omkring 12.000 ansatte. 
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