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Høringssvar ang. udkast til lovforslag om lavere medicintilskuds-

grænser i 2023 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet sendte d. 22. februar 2023 udkast til 

lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser i 2023 i høring. Diabetesfor-

eningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.  

 

I efteråret 2022 gennemførte Diabetesforeningen en undersøgelse blandt 

foreningens medlemmer, der viste, at hver fjerde person på tværs af dia-

betestype har været tvunget til at droppe behandling til fx tandlæge og 

fodterapeut som konsekvens af inflationen, mens 16 procent oplever at 

skulle spare på medicinen. Især førtidspensionister, fleksjobbere og ledige 

med diabetes er bragt i knæ af inflationen, og halvdelen har været nødsa-

get til at skippe behandlinger til fx fodterapeut og tandlæge, mens hver 

tredje sparer på diabetesmedicinen.  

 

Derfor er ”Aftale om inflationshjælp” og beslutningen om at sænke medi-

cintilskudsgrænserne i 2023 et kærkomment tiltag, som Diabetesforenin-

gen bakker op om. Det er en vigtig håndsrækning til de mennesker med 

høje medicinudgifter, der har svært ved at betale udgifterne til deres syg-

dom, at de nu har mulighed for at få fuldt tilskud til deres lægemidler ved 

en lavere sats, i en tid hvor priserne presser danskernes økonomi.  

Så flere kan få råd til deres nødvendige medicin 

 

Herudover roser vi forslaget om ændringen i serviceloven ang. merudgif-

ter efter §§ 41 og 100, som fastslår at kommunerne i deres beregning og 
eventuelle omberegning skal se bort fra det midlertidigt sænkede tilskuds-

loft. Dette er afgørende for, at de ændrede tilskudsgrænser for medicintil-

skud, ikke medfører utilsigtede konsekvenser.  

 

Afslutningsvist vil vi opfordre til, at der fra politisk side tages initiativ til at 

sænke bagatelgrænsen for at få bevilget merudgifter efter §§ 41 og 100, 

så flere kan blive kompenseret for de ekstraudgifter, som de har, fordi de 

lever med en kronisk sygdom. Hvert år stiger bagatelgrænsen for at få 

bevilget merudgifter efter Servicelovens §100 og §41, hvilket medfører at 

flere og flere oplever ikke at opfylde betingelserne, og dermed belastes 

økonomisk af at leve med kronisk sygdom.  
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Skulle ovenstående medføre spørgsmål eller ønske om yderligere drøf-

telse, står vi naturligvis til rådighed.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Eva Tingkær  

Chef for Public Affairs, Diabetesforeningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


