
Tilskud til ernæringspræparater
Efter sundhedsloven ydes tilskud til sonde-
ernæring og visse andre ernæringspræparater. 
Det offentlige tilskud dækker 60 pct. af ernæ-
ringspræparatets pris. De resterende 40 pct. af 
ernæringspræparatets pris, som brugeren selv 
skal betale, svarer gennemsnitligt til udgiften 
for almindelig kost. 

Tilskuddet er uafhængigt at brugerens ind-
komst- og formueforhold. 

Hvornår gives der tilskud
For at opnå tilskud skal det tilskudsberettig-
ede ernæringspræparat være ordineret af en 
læge i forbindelse med sygdom eller alvorlig 
svækkelse. 

Personer med svær sygdom, der medfører, 
at de ikke kan synke eller optage almindelig 
kost, kan have behov for ernæringspræparater, 
der evt. indtages gennem sonde. Ved alvorlig 
svækkelse forstås tilstande evt. efter forud-
gående alvorlig sygdom, hvor personen efter 
lægens vurdering ikke er i stand til at indtage 
almindelig mad i tilstrækkelig mængde til at 
dække behovet for næringsstoffer. 

Hvilke ernæringspræparater 
og remedier ydes tilskud til
Ernæringspræparater er præparater som under 
lægelig vejledning anvendes til erstatning for 
eller til supplering af den sædvanlige kost. 

Ernæringspræparater kan tilføres via munden 
eller sonde og fås i flydende tilstand eller som 
pulvere til oprøring. Der vil blive ydet tilskud 
til såvel standardprodukter som specialpro-
dukter. 

Standardprodukter er beregnet til perso-
ner, der ikke har behov for en speciel diæt, 
men på grund af sygdom eller alvorlig 
svækkelse efter lægeligt skøn ikke er 
i stand til at indtage almindelig mad i 
tilstrækkelig mængde til at dække behovet 
for næringsstoffer. 

Specialprodukter er beregnet til personer, 
hvis sygdom kræver en speciel diæt. Der 
kan f. eks. være tale om personer, som har 
en medfødt eller erhvervet stofskiftesyg-
dom eller som på grund af sygdom har 
behov for et særligt sammensat produkt. 

For patienter som ikke er i kontakt med hjem-
mesygeplejen omfatter tilskudsordningen 
også de nødvendige remedier til sondeernæ-
ring (sondeflaske, overledningssæt, sonder og 
dertil hørende sprøjter). Til ernæringspumpe 
ydes kun tilskud til udgiften til leje af pumpe. 

Det er en betingelse for at opnå tilskud, at 
ernæringspræparatet er optaget på Sundheds-
styrelsens liste over tilskudsberettigede ernæ-
ringspræparater. Listen opdateres fire gange 
årligt og kan findes på www.sst.dk. 
 

Offentligt tilskud til 
ernæringspræparater



Hvornår gives der ikke tilskud
Så længe man er indlagt på sygehus afholdes 
udgifterne til ernæringspræparater af sygehus-
væsenet. 

Ernæringspræparater, der gives fra John F. 
Kennedy Instituttet, er ikke omfattet af denne 
tilskudsordning.  

Ernæringspræparater til småtspisende ældre 
er ikke omfattet af tilskudsordningen. Ernæ-
ringsrådgivning givet af diætist må her anses 
for at være et bedre tilbud. Forebyggende 
behandling af allergi hos spædbørn er ikke 
omfattet af tilskudsordningen. Produkter som 
f. eks. kulhydratpulvere, proteinpulvere, pro-
teindrikke og kosttilskud, naturlægemidler, 
stærke vitaminer, mineraler og andre pro-
dukter under lægemiddelloven er heller ikke 
omfattet. 

Hvordan gør man
Ernæringspræparaterne kan købes på apoteket 
eller direkte hos leverandøren. 
Såfremt den valgte leverandør har indgået 
en afregningsaftale med Regionernes Løn-
nings- og Takstnævn (tidligere Sygesikring-
ens Forhandlingsudvalg), betaler patienten 
egenbetalingsandelen på 40 pct. af udgiften 
ved købet direkte til leverandøren. 

Har den valgte leverandør ikke indgået en 
sådan aftale, betaler patienten den fulde udgift 
for ernæringspræparatet direkte til leveran-
døren og kan herefter mod forevisning af 
kvitteret regning få refunderet tilskuddet hos 
bopælskommunen. 

Andre muligheder for tilskud
Der findes forskellige muligheder for økono-
misk støtte efter den sociale lovgivning. Kon-
takt din kommune for nærmere oplysninger.

Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
bekendtgørelse nr. 1491 af 14. december 2006 om 
tilskud til ernæringspræparater og til vejledning nr. 
115 af 8. december 2006 om tilskud til lægeordinerede 
ernæringspræparater (sondeernæring mv). 

Bekendtgørelsen findes på Retsinformation på: 
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2006/0149105.htm

Vejledningen findes på:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/C2006/0011560.htm

Yderligere oplysninger:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Slotholmsgade 10 -12 
1216 København K
Tlf.: 72269000

Danske Regioner
Dampfærgevej 22
2100 København Ø
Tlf.: 3529 8100

Yderligere oplysninger


