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Apoteker og apoteksregnskab
Tilbagekaldelse af lægemidler

Du skal være opmærksom på, at apotekets instruktion vedrørende tilbagekaldelse af lægemidler skal indeholde
procedurer for tilbagekaldelser for alle apotekets enheder.

Tilbyd henstandsordning

Vær opmærksom på apotekets forpligtelser i forhold til at tilbyde borgere en Henstandsordning. Apotekerne skal
tilbyde borgere med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin. Med
en henstandsordning bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets måneder (ca. 330 kr. om måneden i
2017-tal).
En henstandsordning er relevant for borgere, der den foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100% i tilskud, og borgere, der i den igangværende tilskudsperiode har meget store udgifter til tilskudsberettiget medicin,
og som apoteket vurderer vil nå op på at få 100% i tilskud.
Fra 1. januar 2016 har apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er indgået en henstandsordning. Det fremgår
derfor af CTR, om en borger har en henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.

Tilladelse til magistrel fremstilling af lægemidler følger patienten

Tilladelser til magistrel fremstilling af lægemidler udstedes nu til borgeren og ikke lægen.
Vi har indtil august 2015 udstedt tilladelser til den ansøgende læge. Disse tilladelser kan fortsat anvendes uanset hvilken læge, der udskriver det magistrelle lægemiddel.

Tips til månedsindberetning og frister for 2017

Danmarks Apotekerforening har lavet en skrivelse vedrørende tips og frister for månedsindberetning af afgift/
tilskud. Du finder skrivelsen på medlemsnettet her: Tips til omsætningsindberetning og frister for 2017.

Den månedlige faktura vedrørende afgift/tilskud

Flere indbetaler det forkerte beløb på fakturaen for afgift/tilskud. Vi gør opmærksom på, at det er beløbet ud
fra ”I alt DKK inkl. moms” (markeret med fed), der skal indbetales til os, og ikke beløbet ud fra ”I alt DKK ekskl.
moms”.
Eksempelvis:		
I alt DKK inkl. moms

87.572,00

Momsbeløb

- 1.141,00

I alt DKK ekskl moms

88.713,00

Til de apotekere, der forsat får fakturaen med fysisk post

Ønsker apoteket at modtage fakturaen vedrørende månedsindberetning pr. mail, kan der sendes en mail til
apotek@dkma.dk med apoteksnummer samt den mailadresse, fakturaen skal sendes til.

Sikker kommunikation

Fremover vil apotekersektionen (så vidt det er muligt) sende afgørelser, partshøringer og lignende til apotekernes E-boks. Du har ligeledes mulighed for at sende information til os via en krypteret formular. Du skal bruge dit
NemID for at benytte formularen. Husk at angive sagsnummer i emnefeltet, hvis du har et.

Medicinpriser
Abonner på Medicinpriser for erhverv

Både apoteker og onlineapoteker skal abonnere på Medicinpriser for erhverv. Årsafgiften er 1.554 kr. ex. moms.
Du får adgang til erhverv.medicinpriser.dk, medicinprisfiler samt ændringslister via e-mail. Du kan læse mere
her: Medicinpriser for erhverv.

Medicintilskud
Klausuleret tilskud til ticagrelor 90 mg (Brilique) fra den 24. april 2017

Patienter med akut koronart syndrom er fortsat berettiget til tilskud til ticagrelor 90 mg i tillæg til acetylsalicylsyre
i 12 måneder, men fra den 24. april 2017 skal lægen skrive ”tilskud” på recepten. Recepter udstedt før den 24.
april 2017 vil ikke være påført ”tilskud”. Det er derfor vigtigt, at borgere fra den 24. april 2017 får fornyet recepten hos lægen med angivelse af ”tilskud”, hvis tilskudsklausulen er opfyldt.
Hvad skal apoteket gøre?
Hvis borgeren er ved at løbe tør for tabletter, opfordrer vi til, at apoteket tager kontakt til lægen med henblik på
at få afklaret, om tilskudsklausulen er opfyldt. Nye recepter vil i de fleste tilfælde være påført ’tilskud’. I modsat
fald opfordrer vi til, at apoteket henviser borgeren til lægen med henblik på at få afklaret om borgeren opfylder
tilskudsklausulen, eller at apoteket tager kontakt til lægen, hvis borgeren ikke selv er i stand til det.
Apotekerforeningen har af 2 omgange informeret om dette på ”medlemsnettet” senest mandag den 24. april
2017.

Patienttype ”Kroniker” overskrives med patienttype ”Almen” i CTR

Alle aktive tilskudsperioder i CTR bliver primo maj 2017 overskrevet, således at alle borgere får patienttype ”Almen”. Skiftet er en konsekvens af automatiseringen af kronikertilskud. Således vil begrebet ”kroniker” herefter
kun optræde historisk i CTR-registeret.

Tidsbegrænsning og ændring af ikrafttrædelsesdato på terminalbevillinger

Terminaltilskud bevilges med virkning fra 4 dage før, vi har modtaget ansøgningen. Terminalbevillinger har siden
juli 2016 fået fast varighed på 1 år. Lægen kan søge om fornyet bevilling, hvis borgeren fortsat opfylder betingelserne for terminaltilskud, efter bevillingen er udløbet.
I særlige tilfælde hvor lægen ikke har søgt om terminaltilskud, fra borgeren var døende, kan vi bevilge tilskud
med virkning fra 3 måneder før, vi har modtaget ansøgningen. I tilfælde hvor lægen erklærer, at borgeren er død
på ansøgningstidspunktet, kan vi bevilge terminaltilskud med virkning fra 6 måneder før, vi har modtaget ansøgningen. Skal en ikrafttrædelsesdato ændres, skal vi have en opringning fra en læge.

Tag udgangspunkt i indikationen, når du ekspederer en recept på pregabalin

Alene Lyrica® har i øjeblikket (og indtil patentet udløber) indikationen neuropatiske smerter, og derfor er Lyrica indtil videre i sin egen substitutionsgruppe sammen med parallel importeret Lyrica. Det betyder, at når en
borgers recept lyder på Lyrica eller pregabalin, og indikationen ikke er neuropatiske smerter, skal apoteket
substituere til det billigste pregabalinholdige lægemiddel (det billigste lægemiddel på tværs af de to pregabalin
substitutionsgrupper). En borger kan dog som altid fravælge substitution.
Når en borgers recept lyder på Lyrica eller pregabalin, og indikationen er neuropatiske smerter, må apoteket
ikke substituere eller ekspedere andet end Lyrica, herunder parallel importeret Lyrica.

Information til borgere om medicintilskud, kvitteringer og udligningsbeløb

Der har været efterspørgsel efter lettilgængelig information til borgerne om tilskud til medicin, kvitteringer fra
apoteket og udligningsbeløb i det Centrale Tilskuds Register (CTR).
Du finder dem her: Information om individuelle medicintilskud, Sådan læser du din kvittering fra apoteket
og Information om medicintilskud og udligning til det Centrale Tilskuds Register (CTR).
De er også sendt med som separate filer. Du kan henvise til arkene eller evt. printe dem til borgeren.

Telefonbevillingslisten er opdateret

Listen over, hvilke bevillinger vi kan give over telefonen, er opdateret i februar 2017. Du kan finde listen her:
Liste over medicin til telefonbevilling. Listen er også sendt med som separat fil.

Har du forslag, ris eller ros er du meget velkommen til at kontakte os.
Redaktør Helle Jeppe Ramsing
E hejr@dkma.dk		
T +45 93 59 64 24
Layout Camilla Kinnerup		
E cga@dkma.dk		
T +45 44 88 93 47

