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Reduceret egenbetaling for borgere med de højeste 
medicinudgifter 

Der gives i dag tilskud til alle borgere til det meste af den medicin, der bliver ud-
skrevet på recept af lægerne i Danmark. Medicintilskuddet fratrækkes automatisk 
prisen ved indkøbet af medicinen på apoteket. Tilskuddet afhænger af, om perso-
nen er yngre end 18 år, og stiger med personens samlede udgifter til receptpligtig 
medicin i ét år (tilskudsperioden). 

Med tiltag om reduceret egenbetaling for borgere med de højeste medicinudgifter 
med Aftale om inflationshjælp nedsættes den maksimale egenbetaling fra 4.435 kr. til 
3.075 kr. Det indebærer, at egenbetalingen for borgere med de højeste medicinud-
gifter reduceres med op til ca. 1.360 kr., jf. tabel 1.  

 
Det forventes, at de ændrede tilskudsgrænser vil påvirke ca. 2.200 børn og ca. 
200.000 voksne. Cirka to tredjedele af den berørte gruppe af voksne vil være før-
tids- og folkepensionister. Den resterende gruppe vil i væsentlig grad bestå af øv-
rige kronikere. I denne gruppe kan det forventes, at en vis andel er på fx sygedag-
penge eller kontanthjælp. 

Den ændrede tilskudstrappe vil gælde for resten af 2023. Tilskudsperioder er indi-
viduelle, og de sænkede grænser vil derfor ramme forskudt afhængigt af, hvor 
langt borgeren er i sin tilskudsperiode.  

Tabel 1 
Ændret tilskudsgrænse for 2023 

Årlig udgift pr. person til 
tilskudsberettigede lægemidler 
(før tilskud er trukket fra) 

Tilskud til personer 
over 18 år 

Tilskud til personer 
under 18 år 

0-1.045 kr. 0 pct. 60 pct. 
1.045-1.750 kr. 50 pct. 60 pct. 
1.750-3.795 kr. 75 pct. 75 pct. 
Over 3.795 kr. 85 pct. 85 pct. 
Over 11.570 kr.* 100 pct.  
Over 16.220 kr.*  100 pct. 

 

 Anm.: *Udgiftslofterne er baseret på en forventning om, at ordningen træder i kraft i løbet af marts 2023. De endelige 
tilskudsgrænser vil blive fastlagt ifm. fremsættelse af lovforslag. 
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