Apotekernyt nr. 2 2014
Send ikke information til Fødevarestyrelsen om salg af § 4 lægemidler til dyr
Kravet i receptbekendtgørelsen om orientering til Fødevarestyrelsen om salg af § 4 lægemidler
er ophævet. Fødevarestyrelsen skal således ikke længere orienteres om salg af disse.

Ekspedition af lægemidler i udleveringsgruppe ”BEGR”
Vær opmærksom på, at lægemidler i udleveringsgruppe ”BEGR” kun kan ekspederes til sygehuse, og ikke til enkeltpersoner.

Vi går fra nettoregistrering til bruttoregistrering i 2015
Fra januar 2015 vil opkrævning af afgifter eller udbetaling af tilskud blive bruttoregisteret, hvor
det i dag nettoregistreres. For apoteket betyder det, at salgs- og købsfakturaerne vil have fået
påført 3 nye linjer:
• Sektorafgifter
• Sektorgodtgørelser
• Administrationsgebyr
Mere information vil blive udsendt i starten af 2015.

Medicintilskud
Telefonbevillingslisten er opdateret.
Fra 1. december 2014 laver vi ikke længere telefonbevillinger af enkelttilskud til: Viagra, Cialis,
Levitra, Invicorp, Muse uralstift eller Caverject Dual, selv om borgeren allerede har en bevilling
til en af nævnte lægemidler. Fra samme dato laver vi ligeledes ikke telefonbevilling af enkelttilskud til Exelon plaster selv om borgeren har har bevilling til enten Aricept, Exelon eller Reminyl
tabletter. I begge ovenstående tilfælde kræves der opringning fra en læge.
Den opdaterede telefonbevillingsliste er vedhæftet som seperat fil til nyhedsbrevet, eller den
kan findes her: Telefonbevillingsliste.

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

Skift af CPR-nummer og CTR.
Borgere har mulighed for at få skiftet sit CPR-nummer fra mand til kvinde og omvendt, hvis
man ønsker det. Borgerens saldo i CTR bliver ikke automatisk overflyttet til det nye CPR-nummer. Borgeren skal selv henvende sig på apoteket eller hos Sundhedsstyrelsen for at overflytningen kan ske. Skal vi gøre det, skal vi have dokumentation fra borgeren på skift af CPR-nummer.
Apoteket kan også gøre det. Hvis I har brug for hjælp, er I velkomne til at kontakte os. For hjælp
til bruger og adgangskode til CTR browseren kan I kontakte IBM servicedesk på telefon 3911
3060.

Vær sikker på at borgeren opfylder klausulen for klausuleret tilskud
Vi får jævnligt henvendelser fra læger omkring klausuleret tilskud til håndkøbslægemidler, hvor
apoteket har opfordret borgeren til at kontakte lægen for at få klausuleret tilskud, men hvor
borgeren ikke opfylder klausulen for at få tilskud. Apoteket bør først opfordre borgeren til at
kontakte lægen eller selv kontakte lægen, hvis I vurderer, at patienten opfylder klausulen for at
få tilskud. Se liste over håndkøbslægemidler med klausulerettilskud.
Der er eksempelvis kun klausuleret tilskud til kunstige tårevæsker, hvis patienterne har: ”Tørre
øjne ved primær keratokon-junktivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx. kollagenose
eller facialisparese med lukkedefekt”.

Ikrafttrædelsesdatoer for medicintilskudsbevillinger
Henvender en borger sig på apoteket med en kvittering på medicin, der er købt på recept før
bevillingens ikraftrædelsesdato, eller hvis en bevilling af kronikertilskud ikke dækker forrige
tilskudsperiode, kan det i nogle tilfælde løses ved at ringe til Sundhedsstyrelsen.
Ikraftrædelsesdatoen beregnes ud fra den dato vi modtager ansøgningen fra lægen eller tandlægen og foregår på følgende måde:
• Enkelttilskud tilbagedateres automatisk 90 dage. Vi kan ved henvendelse tilbagedatere med
max 180 dage.
• Forhøjet tilskud tilbagedateres automatisk 14 dage. Vi har ikke lovhjemmel til yderligere.
• Kronikertilskud tilbagedateres automatisk 4 dage (HUSK en bevilling gælder for hele den
tilskudsperiode borgeren er i gang med på ikraftrædelsesdatoen). Vi kan tilbagedatere max
30 dage, fx hvis borgeren har afsluttet sin forrige tilskudsperiode inden for 30 dage, fra vi har
modtaget ansøgningen, og borgeren har haft udgifter over kronikergrænsen i den afsluttende
periode.
• Terminaltilskud tilbagedateres automatisk 4 dage. Vi kan ved henvendelse tilbagedatere
med fx 2-3 uger. Vi skal kontaktes af en læge, hvis ikrafttrædelsesdato ønskes yderligere tilbage.
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