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2. udkast

til

Beretning

om medicintilskud

1. Politiske bemærkninger

Apotekerforeningen gjorde den 15. maj 2017 opmærk-

som på, at hvert andet apotek oplever mindst én gang om

ugen, at borgere vælger at forlade apoteket uden deres medi-

cin, fordi de ikke har råd. Hvert fjerde apotek oplever det

dagligt. Der henvises til artiklen »Mange borgere har ikke

råd til deres medicin«, Danmarks Apotekerforening den 15.

maj 2017

Der eksisterer i dag en henstandsordning for de få medi-

cinbrugere, der i løbet af et år køber tilskudsberettiget medi-

cin for mere end ca. 18.000 kr. om året. Men mange medi-

cinbrugere falder imidlertid ikke ind under ordningen.

Derfor mener [et flertal i udvalget] at det nuværende me-

dicintilskudssystem til borgere med store medicinregninger

lader til at være uhensigtsmæssigt opbygget, idet det offent-

liges tilskud til medicin ikke er jævnt fordelt over a ̊ret, men i

stedet efterlader borgerne med en meget større udgifter til

medicin i starten af tilskudsåret end i slutningen af tilskud-

sa ̊ret. Dette afholder nogle borgere med et mindre rådig-

hedsbeløb fra at købe den medicin, de har brug for. Det kan

potentielt forværre deres sundhedstilstand og medføre mer-

udgifter i sundhedssystemet. [Flertallet i udvalget] finder

denne situation uholdbar og bemærker, at en henstandsord-

ning ikke lader til at være en dækkende løsning pa ̊ proble-

met, idet man som borger skal have udgifter på næsten

4.000 kr. a ̊rligt til medicin, før man kan blive omfattet af

ordningen.

[Udvalget] noterer sig i øvrigt, at borgere uden et aktuelt

stort medicinforbrug som førstegangskøber kan stå med ud-

fordringer og ikke kan betale, og derved ikke får den medi-

cin de har behov for.

Derfor pa ̊lægger [et flertal i udvalget (S, DF, EL, ALT,

RV og SF)] regeringen at indkalde Folketingets partier til

forhandlinger om, hvordan man kan løse problemet med det

ujævnt fordelte medicintilskud, samt problemet for første-

gangskøbere, da den nuværende ordning er medvirkende til

at øge danskernes ulighed i sundhed. Partierne forventer, at

regeringen indkalder til forhandlinger, så disse kan være af-

sluttet inden den 1. oktober 2017.
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