Apotekernyt nr. 1 2014

Refusion for ydelser kræver ikke dokumentation
Det er ikke længere nødvendigt at indsende kopi af Schengenattester (pillepas) eller kontoudtog og fakturaer for at få refusion for diverse ydelser (fx pillepas eller dosisekspeditionsgebyrer).
Apoteket skal dog stadig opbevare dokumentation for de udstedte attester m.m. – ligesom for
de øvrige poster i regnskabet.

Månedsindberetning af afgift-tilskud til tiden
Husk at månedsindberetningen af afgift-tilskud skal indsendes senest den 5. i den efterfølgende
måned, med henblik på, at I kan få afregningen fra os til tiden. Falder den 5. på en lør-, søn- eller
helligdag, foretages indberetningen den førstkommende hverdag derefter.

Åbningstider omfatter telefonerne
Apotekernes åbningstider som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 om
apotekernes åbningstid og vagttjeneste, omfatter også telefonåbningstiderne. Telefonerne må
derfor ikke lukkes i perioder af åbningstiden.

Giv os besked, når I opretter og nedlægger håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder
Der skal gives besked til os, når I opretter eller nedlægger. Skriv til: apotek@dkma.dk.

Farmaceuter/farmakonomer skal have tilladelse, hvis de er uddannede i udlandet
Apotekeren skal sikre, at farmaceuter og farmakonomer har en tilladelse fra Sundhedsstyrelsen
til at arbejde på et dansk apotek, hvis de er uddannede i udlandet.

Indberetning ved salg af magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse
Husk at indberette magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse på de varenumre, som er angivet i bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik.

Sundhedsstyrelsen: apotek@dkma.dk – medicintilskud@dkma.dk – 72 22 74 00

Medicintilskud

Telefonbevillingslisten
I kan ringe til os på 4488 9696, hvis en borger har en enkelttilskudsbevilling, der står på telefonbevillingslisten og skal skifte til tilsvarende medicin i samme lægemiddelgruppe, men med
et andet indholdsstof eller en anden administrationsvej. Vi kan oprette en bevilling og overføre
den til CTR uden en ansøgning fra lægen.
Borgeren skal ikke have en ny bevilling, hvis det aktive indholdsstof og administrationsvejen er
den samme (fx Ebixa tabletter/oral opløsning). Hvis der er givet forhøjet tilskud til en bestemt
pakning (vare nr.), kan I ringe, hvis pakningen får nyt vare nr., eller hvis borgeren skal have en
anden styrke eller pakningsstørrelse.

Enkelttilskudsbevillinger med firmanavn
I takt med at flere og flere læger søger medicintilskud elektronisk vil I opleve flere enkelttilskudsbevillinger, hvor der står firmanavn efter lægemiddelnavnet. Dette har ingen betydning
for, hvilken medicin borgeren skal have ekspederet, så længe ATC-koden, det aktive indholdsstof og administrationsvejen er den samme på det ekspederede lægemiddel, som på lægemidlet der står på bevillingen.

Beregning af tilskud til forbrugerprisen (enkelttilskudsbevilling)
Ved bevillinger af enkelttilskud skal borgeren have beregnet tilskud af forbrugerprisen på det
ekspederede lægemiddel. Det gælder også, hvis lægemidlet er det dyreste inden for substitutionsgruppen. Det skyldes, at et lægemiddel kun har en tilskudspris, hvis det har generelt tilskud
eller generelt klausuleret tilskud. Vær opmærksom på at når et lægemiddel får generelt eller
generelt klausuleret tilskud, gælder enkelttilskudsbevillingen ikke længere (fx til Nexium).

Sjældent enkelttilskud til Ketogan/benzodiazepiner
Vær opmærksom på, at der til nogle lægemidler meget sjældent bevilges enkelttilskud (fx ketogan og benzodiazepiner). Ved denne type lægemidler bør kunderne derfor ikke informeres
om, at deres læge kan søge tilskud. Vi er derimod glade for, at kunderne informeres om, at
deres læge kan søge om tilskud til lægemidler, når en bevilling fx er udløbet, eller når der ikke
er søgt om kronikertilskud til en kunde med meget store medicinudgifter.

NB. Alle fremadrettede bevillinger til ATC-gruppen J01AA tidsbegrænses til 6 måneder fra d. 10.
juni 2014.
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