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Apotekerne mener, at alle bør have råd til nødvendig medicin

Mange har svært ved at betale for nødvendig medicin.
Det skal der gøres noget ved.
Det hjælper ikke, hvis
sundhedssystemet gør sig
umage med at stille diagnosen og finde den bedste
behandling, hvis patienten
ikke har råd til at købe
medicinen

•

30 procent af arbejdsløse og førtidspensionisterne har
udskudt afhentning af receptmedicin, fordi de ikke havde
råd.

•

Borgere med lav eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger
tre gange så meget medicin som folk i arbejde.

•

Det er et stort problem, at de der har brug for medicin
undlader at bruge den, fordi de har svært ved at betale.

•

Det hjælper ikke, hvis sundhedssystemet gør sig umage
med at stille diagnosen og finde den rigtige behandling,
hvis patienten ikke har råd til medicinen.

•

Apotekerforeningen foreslår, at medicintilskudssystemet
indrettes, så man undgår store prishop, og at alle oplyses
om mulighederne om at få tilskud til nødvendig medicin.
Se vores konkrete forslag "Sådan kan reglerne om medicintilskud forenkles".

Baggrund
Der er udfordringer med ulighed i medicin. Udfordringerne
skyldes både et større behov for medicin hos udsatte grupper, et større behov for rådgivning og ikke mindst at det kan
være svært for udsatte borgere at betale for medicinen.
Ifølge en undersøgelse fra Trygfonden har 42 procent af kontanthjælpsmodtagerne undladt at købe medicin, som lægen
har udskrevet eller anbefalet. Apotekerforeningen har gennemført en Megafon-undersøgelse, som viser, at 30 pct. af
arbejdsløse og førtidspensionisterne har ventet med at hente
medicin på grund af pengemangel.
Problemer med medicin kan holde ledige ude fra jobmarkedet. Hvert tredje kommunale jobcenter oplever ofte eller
meget ofte, at problemer med medicin medvirker til, at ledige ikke kan komme i job eller aktivering. Yderligere godt 50
pct. oplever af og til, at medicinproblemer kan stå i vejen for
at ledige kommer i job eller aktivering.

