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Apotekerforeningens forslag til forenkling af medicintilskudsreglerne

Politikerne skal forenkle reglerne om medicintilskud
Reglerne om medicintilskud bør forenkles. Det
er urimeligt, at medicinbrugerne skal opleve så
store udsving i deres
egenbetaling til medicin.

•

Reglerne om tilskud til medicin er svære at gennemskue.
I løbet af et tilskudsår er der store udsving i egenbetalingen. Når et nyt tilskudsår starter, oplever apotekerne, at
borgere ikke har råd til at købe den medicin, de har brug
for.

•

Vi foreslår, at reglerne om tilskud til medicin ændres, så
det bliver fordelt ligeligt hen over året. Det kan ske ved,
at apoteket yder en fast tilskudsandel, som er udregnet
ud fra de seneste 12 måneders medicinkøb. Det vil være
til gavn for den enkelte borger uden at koste regionerne
penge.

•

Vi foreslår også, at borgerne får fuldt tilskud, hvis de får
udleveret medicin med minimal prisforskel i forhold til
den billigste pakning. Det vil skåne medicinbrugerne for
mange unødige medicinskift.

•

Der er brug for en bedre digital understøttelse af reglerne
om tilskud til medicin. Det skal sikre, at borgerne får de
tilskud, de er berettigede til. Det gælder kommunale tilskud til medicin. Det gælder også, når det er lægen, som
skal beslutte, om der skal gives tilskud til medicin.

Baggrund
Regionerne yder tilskud til medicin. Det skal sikre, at ingen
borger af økonomiske grunde afstår fra en nødvendig behandling. Medicinbrugere skal dog betale en stor del selv.
Hvert år nulstilles tilskudsprocenten. Så skal der købes medicin for 935 kroner, før der igen kan ydes tilskud. For faste
medicinbrugere varierer medicinudgifterne derfor meget i løbet af et år.
Samtidig udsættes medicinbrugerne for mange medicinskift,
der kunne være undgået. Det skyldes, at apotekerne i hver
14-dages periode kun må beregne fuldt tilskud til den absolut billigste pakning i hver gruppe af synonyme pakninger.

