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Medicintilskudsregler
Udvalget for Nære Sundhedstilbud har den 11. november 2020
behandlet en sag om opfordring til at støtte en ændring af
medicintilskudsreglerne. Som opfølgning på mødet er dette
notat udarbejdet med en nærmere beskrivelse af de
nuværende medicintilskudsregler.
Notatet giver desuden eksempler på, hvordan egenbetalingen
for medicin løbende udvikler sig, henholdsvis når man betaler
medicinens pris med det samme på apoteket eller når man
benytter henstandsordning/abonnement.
Tilskudssystemet
I Danmark har vi et behovsafhængigt tilskudssystem, som i
praksis betyder, at jo større medicinudgifter, man har til
tilskudsberettiget medicin, jo større tilskud får man. Dette
gælder inden for tilskudsperioden, der er et år.
Det er individuelt, hvornår tilskudsåret begynder. Tilskudsåret
starter den dag, man køber tilskudsberettiget medicin, efter
udløbet af den forrige tilskudsperiode.
Ved køb af tilskudsberettiget medicin på apoteket indberettes
købet til det Centrale TilskudsRegister (CTR). CTR holder styr
på det beløb, man har brugt på tilskudsberettiget medicin,
herunder det tilskud man har modtaget inden for
tilskudsperioden.
Tabellen neden for viser sammenhængen mellem den årlige
udgift (kundens egenbetaling lagt sammen med regionens
udgift) og tilskuddets størrelse i 2020. For personer under 18
år er der særlige regler, hvor der ydes tilskud fra det første køb
af tilskudsberettigede lægemidler. For personer over 18 år ydes
der først tilskud, når der er købt for 995 kr. Den maksimale
egenbetaling til tilskudsberettiget medicin er på 4190 kr. om
året, når man altid vælger det billigste alternativ, som apoteker
tilbyder jf. reglerne om generisk substitution.
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Årlig udgift pr. person til tilskudsberettigede
lægemidler før tilskud er trukket fra
0 - 995 kr.

Tilskud til
personer over
18 år
0%

995 - 1.655 kr.

50%

1.655 - 3.590 kr.

75%

3.590 – 19.465 kr.

85%

Over 19465 kr. (egenbetaling på 4190 kr.)

100%

Som tabelforklaring er der skitseret et eksempel.
Når en patient har købt lægemidler for 1655 kr., består denne udgift af både et
regionalt tilskud og patientens egenbetaling. Når patienten efterfølgende køber et
lægemiddel til 500 kr., så betaler regionen 75% (375 kr.), og patientens egenbetaling
bliver 25 % (125 kr.).

Henstandsordning
Hvis man forventer at opnå 100% tilskud i løbet af tilskudsåret
(dvs. man har udgifter på et år over 4190 kr.), så kan man få
en henstandsordning med sit lokale apotek.
En henstandsordning er en aftale mellem en borger og et
apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettiget
medicin betales i 12 lige store dele. Den maksimale
egenbetaling i 2020 er på 4.190 kr. Det vil sige, at den
månedlige udgift til apoteket bliver på 349 kr.
Henstandsordningen henvender sig dermed til de borgere, der
bruger meget medicin, og som er indstillet på kun at handle på
ét specifikt apotek.
I 2017 var der 13.475 borgere, som benyttede
henstandsordningen. I 2018 var antallet 14.115 borgere. Dette
kan holdes op mod antallet af borgere, der opnåede 100%
tilskud til medicin. Disse udgjorde i 2017 57.680 borgere og
56.000 borgere i 2018.
Forslag om ændring af tilskudsreglerne
Apotekerne oplever det som et stigende problem, at mange
borgere må forlade apoteket uden deres lægeordinerede
medicin, da de ikke har råd til at købe den. Derfor ønsker
Apotekerforeningen, at der sker en ændring af
medicintilskudssystemet, så det i højere grad kan understøtte,
at alle borgere kan betale for deres medicin og dermed også på
dette område skabe lighed i sundhed.
Tilskudssystemet er, som beskrevet tidligere, indrettet således,
at de patienter, der har de største udgifter til medicin, også
opnår det største tilskud, men udgifterne svinger gennem
tilskudsåret, hvilket ikke altid er hensigtsmæssigt.
Henstandsordningen er kun en mulighed for borgere, der

Side 2

forventer at opnå 100% tilskud og kan derfor langt fra
anvendes af alle, der har behovet.
Apotekerforeningen har foreslået en abonnementsordning, der
skal erstatte henstandsordningen og være en en løsning for
alle borgere, der har svært ved at betale for deres medicin.
Forslaget lyder på, at alle apoteker skal tilbyde borgeren en
abonnementsordning, hvor borgeren betaler et fast beløb hver
måned (349 kr.) (som ved henstandsordningen) og derefter
kan gå ind på et hvilket som helst apotek og hente
tilskudsberettiget medicin ”gratis”. Dette vil ikke øge regionens
udgifter til medicintilskud men kan være med til at skabe større
tryghed og i det hele taget fjerne unødig bekymring for
borgere, der har svært ved at betale for nødvendig medicin,
når sygesikringstilskuddet skifter, og medicinpriserne derfor
svinger. Apotekerforeningen forestiller sig, at fx Udbetaling
Danmark kan drifte en sådan ordning. Apoteket skal dog som i
dag kunne hjælpe borgeren med at oprette ordningen.
Tabellen neden for viser egenbetalingen, hvis man løbende
køber et lægemiddel til 995 kr.

1.
køb
2.
køb
3.
køb
4.
køb
5.
køb
6.
køb
7.
køb

Alm.
Henstandsordningen/abonnement
tilskud/kr.
kr.
995,00
349
413,75

349

248,75

349

209,75

349

149,25

349

149,25

349

149,25

349

Som det kan ses i tabellen, vil man som patient opleve, at man
den ene måned skal betale 149,25 kr. for medicinen, men at
egenbetalingen stiger til 995 kr. for samme medicin, når et nyt
tilskudsår påbegyndes.
Region Midtjylland har ikke taget stilling til, hvilken model eller
hvilke konkrete ændringer af medicintilskudsreglerne der evt.
skal til, men regionen ønsker at rette henvendelse til Danske
Regioner for derigennem at skabe fremdrift i sagen, så der
tages konkret stilling til, hvordan en ændring af
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tilskudsreglerne kan understøtte, at alle borgere har råd til
deres medicin hele året.

Side 4

