NYE REGLER OM BETALING FOR BEHANDLING MED
KUNSTIG BEFRUGTNING OG ÆNDRING AF MEDICINTILSKUD TIL FERTILITETSMEDICIN
NYE REGLER OM BETALING FOR STERILISATION OG
REFERTILISATION

Den 16. december 2010 vedtog Folketinget ændringer af sundhedsloven, som indebærer, at der indføres egenbetaling for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning
og for sterilisation og refertilisation. Samtidig ændres medicintilskuddet til fertilitetsmedicin. Ændringerne beskrives nedenfor.
Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning
Fra 1. januar 2011 skal behandlingssøgende par eller enlige kvinder betale for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning i det offentlige sygehusvæsen.
Et behandlingsforsøg med insemination vil i 2011 koste 1.185 kr. Beløbet reguleres
årligt med taksterne for de offentlige sygehuse. Et behandlingsforsøg med IVF (”reagensglasbefrugtning”) med friske æg vil i 2011 koste 5.040 kr. Er der mulighed for at
anvende optøede æg, vil dette koste 3.024 kr. i 2011. Beløbene pris- og lønreguleres årligt. Hertil kommer eventuelle udgifter til køb af donorsæd.
Forundersøgelser, udredning og diagnostik i forbindelse med kunstig befrugtning vil
fortsat være vederlagsfrit i det offentlige sygehusvæsen.
For så vidt angår behandling med kunstig befrugtning i speciallægepraksis vil forundersøgelser, udredning og diagnostik også fortsat være vederlagsfrit. Ydelser knyttet
til behandlingsforsøg vil være omfattet af egenbetaling fra 1. marts 2011.
Tilskud til lægemidler til fertilitetsbehandling
Fra 1. januar 2011 indføres en egenbetalingsgrænse pr. person på 15.000 kr. årligt
for lægemidler til fertilitetsbehandling. Det betyder, at brugerne fremover selv skal
betale de første 15.000 kr. til fertilitetsmedicin på et år – regnet fra første indkøbsdato. Hvis udgifterne til fertilitetsmedicin i løbet af et år overstiger 15.000 kr., får brugeren - i den resterende del af året – 100 pct. tilskud til den del af udgiften, som overstiger 15.000 kr.
Udgifterne til fertilitetsmedicin opgøres på en særskilt saldo i det Centrale Tilskudsregister (CTR-B), så kunden automatisk får fertilitetsmedicinen gratis på apoteket,
når grænsen på 15.000 kr. er nået. Udgifterne til fertilitetsmedicin vil ikke længere
tælle med i beregningen af medicintilskud til øvrige lægemidler.
Tilskud forudsætter, at Lægemiddelstyrelsen har kategoriseret lægemidlet som tilskudsberettiget, eller at Lægemiddelstyrelsen har bevilget enkelttilskud til borgerens
køb af lægemidlet. Oplysninger om tilskudsberettigede lægemidler findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Ved køb af lægemidler til fertilitetsbehandling på apoteket, får borgeren udleveret en
kassebon, hvor størrelsen af borgerens samlede udgifter til fertilitetsmedicin, slutdato
for borgerens tilskudsperiode etc. fremgår.
Ændringerne betyder, at der ikke længere ydes kronikertilskud til køb af lægemidler
til fertilitetsbehandling.
Sterilisation
Fra 1. januar 2011 skal personer over 25 år, som kan blive steriliseret uden særlig tilladelse, betale for sterilisation i det offentlige sygehusvæsen. Personer, som ifølge
sundhedsloven skal have tilladelse forinden sterilisation, vil ikke blive omfattet af
egenbetalingen.
Prisen for en sterilisation i sygehusvæsenet er i 2011 8.457 kr. for mænd og 12.984
kr. for kvinder. Beløbet reguleres årligt med taksterne for de offentlige sygehuse.
Sterilisation af mænd hos en speciallæge vil fra den 1. marts 2011 være omfattet af
egenbetaling.
Refertilisation
Fra 1. januar 2011 skal personer, som ønsker at få foretaget refertilisation i det offentlige sygehusvæsen, betale for behandlingen. For refertilisation i sygehusvæsenet
er taksten i 2011 i alt 5.949 kr. for mænd og 33.933 kr. kvinder. Beløbet reguleres årligt med taksterne for de offentlige sygehuse.
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