
Information om medicintilskud og udligning 
i det Centrale Tilskuds Register - CTR

Hvad er et udligningsbeløb, og hvordan kan et negativt udligningsbeløb opstå?

Et udligningsbeløb er forskellen mellem det beløb, du skulle have haft i tilskud, og det beløb du har fået i til-
skud. Forskellen kan opstå, hvis der sker ændringer i det grundlag, som tilskuddet er beregnet på.

Udligningsbeløbet kan være positivt (du har penge til gode, fordi du har fået for lidt i tilskud) eller negativt (du 
skal betale penge tilbage, fordi du har fået for meget i tilskud).

Hvis du har et positivt udligningsbeløb og du også har et helbredstillæg, skal kommunen have en del af 
det beløb, du har til gode, fordi kommunen har betalt en del af din egenbetaling.

Det hele foregår på apoteket

Hvis du har et negativt udligningsbeløb, kan du vælge at betale hele udligningsbeløbet tilbage på én gang, 
men du behøver kun at betale det beløb, som du ellers skulle have haft i tilskud, når du køber ny tilskudsberet-
tiget medicin. På den måde bliver udligningsbeløbet afviklet løbende, når du køber tilskudsberettiget medicin. 
Du har pligt til at betale et negativt udligningsbeløb.

Apoteket kan skrive en liste ud over de transaktioner, der er foretaget i CTR i forbindelse med dine medicin-
køb. Her kan du se, hvornår udligningsbeløbet er opstået.

Du får kun sjældent besked om et udligningsbeløb på det tidspunkt, hvor udligningsbeløbet opstår. Det skyl-
des, at apoteket først kan se det, næste gang der ekspederes en recept til dig.

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på 
recept, indberetter apoteket automatisk medicinens 
tilskudspris til det Centrale Tilskuds Register (CTR). 

Det er din CTR saldo, der afgør, hvor meget du får i 
medicintilskud. 

Du kan finde meget mere information på www.medicintilskud.dk 
Medicintilskud ydes efter Sundhedsloven kapitel 42 § 143.

2017

Det er regionerne der yder tilskuddet. Hvis du får et negativt ud-
ligningsbeløb, opkræver apoteket beløbet på vegne af regionen.

Tilskudsprisen er prisen på den billigste medicin inden for 
en gruppe (dvs. gruppen af medicin med samme virksom-
me indholdsstof, i den samme styrke og som bruges på 
samme måde)

Eksempel på et negativt udligningsbeløb
 
Et negativt udligningsbeløb opstår, hvis du ved tidligere medicinkøb har fået for meget i medicintilskud (husk 
det altid er din samlede CTR saldo, som dit tilskud bliver beregnet på):

Eksempel:
Apoteket ekspederer en recept til dig. Din medicin koster 100 kr. Du får beregnet 50 % i tilskud, og betaler selv 
50 kr.

Apotekets system kan ikke få forbindelse til CTR under ekspeditionen. Apoteket bliver derfor ikke gjort op-
mærksom på, at din tilskudsperiode er slut, og du skal starte forfra på en ny. 

Næste gang du køber medicin, bliver apotekets system gjort opmærksom på, at du har fået 50 % i tilskud, som 
du ikke skulle have haft, og det beløb skal du betale tilbage.


