
Udjævning af medicintilskud skal skabe 
tryghed for økonomisk trængte borgere 

Apotekerforeningen:

Hver dag er der borgere, som må 
forlade apoteket uden den medi-
cin, de kom for at hente, fordi de 
ikke har råd. Det skyldes i de fle-
ste tilfælde, at de er startet forfra 
på et nyt tilskudsår og derfor skal 
betale hele udgiften selv.  

”Det er utrygt for borgere med 
en sårbar økonomi, at egenbeta-
lingen svinger hen over et til-
skudsår. I værste fald betyder det, 
at de må opgive en potentielt livs-
vigtig behandling. Det skaber 
ulighed i sundhed, når ikke alle 
har råd til medicin,” siger for-
mand Anne Kahns. 

Og det er netop baggrunden for, 

at Danmarks Apotekerforening 
igennem flere år har presset på 
for, at den nuværende henstands-
ordning ændres til en mere mo-
derne og fleksibel aconto-ord-
ning, hvor egenbetalingen til til-
skudsberettiget medicin udjævnes 
over året. En sådan ordning vil 
kunne sikre, at den maksimale 
egenbetaling på 4.110 kr. fordeles 
på 12 årlige rater a 350 kr. 

Den aktuelle debat om prishop 
på medicin, som på det seneste 
har kørt i flere medier, har aktua-
liseret, at man finder en løsning, 
mener Anne Kahns.

”En aconto-ordning vil hjælpe  

de borgere, der er følsomme over 
for udsving i egenbetaling og pris-
hop og kan bidrage til mindske 
ulighed i sundhed,” siger forman-
den.

Apotekerforeningen foreslår, at 
det faste månedlige beløb opkræ-
ves via Udbetaling Danmark eller 
en anden offentlig myndighed. 
En central, elektronisk løsning 
som erstatning for den nuværen-
de henstandsordning,  vil betyde, 
at flere kan få gavn af ordningen 
og at borgerne ikke er bundettil 
at hente deres medicin på ét apo-
tek. n 

TG

Trinvist tilskudssystem fordeler medicinudgifter ujævnt
Tilskud til medicin gives i trin henover et år. Borgere med et stort medicinforbrug har fuld eller høj 
egenbetaling i de første måneder af tilskudsåret, mens de i de sidste måneder får tilskud på måske 
85 eller 100 procent. 

Når man så rammer sit personlige ”tilskudsnytår”, starter man forfra og skal pludselig selv til at betale 
de første 965 kroner igen. Det betyder, at man fra den ene dag til den næste kan gå fra næsten ingen 
medicinudgifter til en medicinudgift på over 1.000 kroner. 
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