ApotekerNyt nr. 2, 2018
Medicinsk cannabis
Cannabisprodukter – hvilke er der

Der er vigtigt at opdele produkterne/lægemidlerne i forhold til hvilken lovgivning, de hører under.
Der er lige nu 5 produkter på markedet, der hører under forsøgsordningen med medicinsk cannabis. De er ikke
tilskudsberettigede på nuværende tidspunkt. Disse produkter er:
• Bediol ”CannGros” urtete
• Bedrocan ”CannGros” urtete
• 1:1 DROPS “STENOCARE” oral opløsning
• CBD DROPS “STENOCARE” oral opløsning
• THC DROPS “STENOCARE” oral opløsning
Så er der de lægemidler, der hører under lægemiddellovgivningen og ikke er en del af forsøgsordningen. Disse
lægemidler er:
• Sativex mundhulespray (er godkendt og markedsført som et lægemiddel i Danmark)
• Marinol kapsler (kræver udleveringstilladelse, fordi det ikke er markedsført i Danmark)
• Dronabinol kapsler og olie (THC) og Cannabidiol tabletter og olie (CBD) (magistrelt fremstillet)

Lægemiddelstyrelsen udbetaler tilskud til terminalpatienter

Fra september måned 2018, og herefter en gang om måneden, udbetaler Lægemiddelstyrelsen tilskud til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen til borgere med en terminalbevilling. Udbetalingen sker direkte til
borgerens Nemkonto, og udbetales kun, hvis borgeren ikke allerede ved en fejl har fået beregnet fuldt tilskud
til sit køb på apoteket. Købet skal desuden være foretaget inden for terminalbevillingens gyldighedsperiode.
Tilskuddet udgør 100 % af købet. Udbetalingen foretages af Lægemiddelstyrelsen og apoteket skal ikke gøre
noget.
I oktober måned 2018 fremsætter regeringen et lovforslag om en særlig tilskudsordning, der gælder køb af
cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det er forudsat, at loven skal træde
i kraft den 1. januar 2019 og gælde med tilbagevirkende kraft for 2018. Dette informerer vi mere om i næste
nummer af ApotekerNyt.

Apoteker
Åbningstider omfatter også telefonerne

Vi gør opmærksom på, at apotekernes åbningstider, som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 242 af 8. marts
2017 om apotekernes åbningstid og vagttjeneste, også omfatter apotekets telefonåbningstider. Et apotek må
således ikke lukke for telefonen i perioder af åbningstiden.

Oprettelse af ny filial, lukning af medicinudleveringssted eller ændring af navn på apoteksfilialer

Alle ændringer som oprettelser, nedlæggelser, navne- og adresseændringer skal altid meddeles til Lægemiddelstyrelsen inden ikrafttrædelsesdatoen. Oprettelse af nye filialer skal meddeles i god tid inden åbningsdagen, da
filialens navn først skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen.
Du melder en ændring på mail apotek@dkma.dk eller via kontaktformularen under punktet Apoteker på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
Har du forslag, ris eller ros er du meget velkommen til at kontakte os.
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Medicintilskud
Terminalbevilling - hvad dækker den

En terminalbevilling giver fuld dækning af udgifter til lægemidler, som er ordineret på recept af en læge, herunder lægemidler og håndkøbslægemidler, som ellers ikke er tilskudsberettigede.
Naturlægemidler og stærke vitamin- og mineralpræparater med markedsføringstilladelse dækkes også af en
terminalbevilling, når de er ordineret på recept. Vi offentliggør lister over disse, som dagligt opdateres. Listerne
findes på vores hjemmeside under punktet ”Særlige produktområder”, ”Naturlægemidler og vitamin- og mineralpræparater”. Du kommer direkte til dem her:
Liste over naturlægemidler med markedsføringstilladelse samt registrerede traditionelle plantelægemidler.
Liste over vitamin- og mineralpræparater med markedsføringstilladelse.
Terminalbevillingen dækker ikke ernæringspræparater (for eksempel Nutridrink eller Fresubin), kosttilskud (for
eksempel Unikalk eller Mablet) eller sygeplejeartikler (for eksempel bleer eller sprøjter).

Husk tilskudsændringerne per 19. november 2019
•
•
•

Lægemidler mod astma og KOL: En række inhalationspræparater får generelt klausuleret tilskud
Lægemidler mod overaktiv blæresyndrom: Nogle lægemidler mister generelt tilskud og nogle får generelt
klausuleret tilskud
Kinin: Mister generelt klausuleret tilskud

Vi har sendt informationsark til apoteket om ændringerne vedrørende astma og KOL samt overaktiv blæresyndrom, som I kan dele ud til berørte borgere. Vi har vedhæftet informationsarkene til dette nyhedsbrev, så I kan
printe flere, hvis I løber tør.

Medicinpriser
Leveringssvigt og genberegning af tilskudspriser

Formålet med at genberegne tilskudspriserne i løbet af en prisperiode er at sikre, at borgeren kan få fuldt tilskud
til den billigste pakning, som er tilgængelig hos grossisterne og dermed på apoteket, når A-prisen går i leveringssvigt.
Grossisterne indberetter leveringssvigt til Lægemiddelstyrelsen på hverdage (mandag til fredag) inden kl. 12. På
baggrund af grossisternes indberetning genberegner vi tilskudspriserne. Genberegningen sker så snart én grossist melder en pakning i leveringssvigt. De opdaterede tilskudspriser er gældende fra næstkommende hverdag,
undtagen lørdag.
Lægemiddelstyrelsen må kun genberegne tilskudspriserne på baggrund af grossisternes indberetning og har
derfor ikke mulighed for at markere leveringssvigt manuelt, hvis et apotek ringer og oplyser os om en pakning,
der ikke kan fås. Det er derfor vigtigt, at apoteket sikrer sig, at grossisterne har meldt leveringssvigt til Medicinpriser i Lægemiddelstyrelsen, hvis der ikke er fuldt tilskud til den billigste pakning, som apoteket kan rekvirere.
Hvis apoteket selv er interesseret i at se leveringsstatus for en pakning eller substitutionsgruppe, kan det ses på
Medicinpriser for erhverv (https://erhverv.medicinpriser.dk/), som alle apoteker har adgang til. Når du søger en
pakning frem, vil det fremgå af kolonnen ”Kan leveres” med en grøn, gul eller rød markering, om Lægemiddelstyrelsen har modtaget en indberetning fra grossisterne om leveringssvigt for pågældende pakning.
Ved tvivl om leveringssvigt og genberegning af tilskudspriser, kan Medicinpriser kontaktes på:
medicinpriser@dkma.dk eller på telefon 4488 9694, mandag til fredag kl. 8.30 - 15.30.

