
 

 

 

Medlem af Folketinget Kirsten Normann Andersen (SF) har den 15. maj 2017 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 1205 til sundhedsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 1205: 

”Vil i istere  i forlæ gelse af artikle  »Borgere ka  ikke etale deres edi i « i Po-
litiken den 15. maj 2017 oplyse, dels hvordan ministeren her og nu vil sikre, at apote-

kerne og tilskudssystemet sørger for, at udsatte og fattige borgere altid kan få deres 

medicin, således at sundhedssystemet lever op til sundhedslovens § 2 om let og lige 

adgang til sundhedssystemet og § 7-kravet om, at personer, der har bopæl her i lan-

det, har ret til lovens ydelser, dels om ministeren vil ændre tilskudssystemet, så ud-

satte orgere ikke fre adrettet ko er i kle e?” 

 

 

Svar: 

Alle borgere skal kunne købe den medicin, de har behov for, og det er netop derfor, 

at vi har indrettet et system, der er med til at sikre, at borgerne får tilskud til medicin. 

Medicintilskudssystemet sikrer, at de borgere, der har de største medicinudgifter, 

kan få de største tilskud. 

 

Hvis man som borger har store udgifter til tilskudsberettiget medicin, eksempelvis  

som følge af en kronisk sygdom, har man i dag mulighed for at blive hjulpet med at 

fordele sine medicinudgifter mere jævnt henover året. Det kan ske ved at indgå en 

aftale med et apotek om en økonomisk henstandsordning. På den måde undgår man 

at betale et større enkeltstående beløb ved sit medicinkøb. Apotekerne har pligt til at 

tilbyde en henstandsordning til borgere med store medicinudgifter.   

 

Jeg mener, at apotekerne kan være langt bedre til både at informere om og tilbyde 

økonomisk vanskeligt stillede borgere muligheden for at indgå aftale om en hen-

standsordning.  

 

Hvis en borger har brug for yderligere økonomisk støtte til sine medicinudgifter, er 

det muligt at rette henvendelse til sin bopælskommune med henblik på ansøgning 

om yderligere dækning af borgerens medicinudgifter.  
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