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Apoteker og apoteksregnskab
Meld ændring om hjemmesider, hvorfra apoteket sælger lægemidler online

Apoteket skal huske at meddele Lægemiddelstyrelsen, hvis apoteket sælger lægemidler fra en ny hjemmeside eller hvis apoteket ophører med salg af lægemidler fra sin hjemmeside.
Vi offentliggør en liste over hjemmesider, der lovligt sælger medicin på nettet. Listen opdateres dagligt og
findes her: Apoteker og online salg af medicin.
Der sælges ikke længere lægemidler igennem www.apoteket.dk.

Dokumentation for regnskabsoplysninger i det årlige apoteksregnskab

De regnskabsoplysninger apoteket indberetter i det årlige apoteksregnskab, skal kunne dokumenteres.
Regnskabsoplysningerne skal stilles til rådighed for Lægemiddelstyrelsen, hvis vi beder om dem. Der er
hjælp at hente i Vejledningen til apotekernes regnskaber 2016. Vejledninger og skabeloner er på vores
hjemmeside og opdateres hvert år.

Brug kontaktformular når du ansøger om dispensation til udlevering af dosisdispenseret
medicin til borgeren

Ansøgninger om dispensation til udlevering af dosisdispenseret medicin til en længere periode bedes sendt
til os via kontaktformularen på vores hjemmeside. Du finder formularen her. Du kan skrive ansøgningen i
spørgsmålsfeltet. Du skal signere med NemID ved indsendelse. Haster ansøgningen kan du efter indsendelse ringe på telefon 93 59 64 25 for at anmode om hastebehandling. Vær opmærksom på, at afgørelser om
dispensation sendes til apotekets eBoks.

Lægemiddelstatistik
Indberetning af lægemidler mv. uden nordiske varenumre til Lægemiddelstatistikregisteret
Sundhedsdatastyrelsen tildeler løbende varenumre til lægemidler uden nordiske varenumre (68-varenumre). Det gør de for at kunne bidrage til at overvåge anvendelsen af også disse lægemidler ud fra hensynet
til forbrugernes sikkerhed. Derfor er korrekt indberetning på 68-varenumre væsentlig for sundhedsmyndighedernes arbejde med skærpet overvågning i forhold til brugen af blandt andet afhængighedsskabende
magistrelle lægemidler.
Gyldige 68-varenumre fremgår af ”Bilag 2” i bekendtgørelse nr. 193 af 14. februar 2011 om indberetning af
oplysninger til lægemiddelstatistik. Listen opdateres månedligt. Hold derfor øje med den seneste version
af varenummerlisten her under afsnittet: Indberetning af data til Lægemiddelstatistikregisteret (lidt nede på
siden). For yderligere information eller ved spørgsmål kontakt: medicindata@sundhedsdata.dk.

Tilskud til ernæringspræparater
Mulighed for brug af medhjælp ved udstedelse af grønne recepter (ernæringspræparater)

Sundheds- og Ældreministeriet har udtalt, at læger i medfør af de almindelige regler om adgang til brug af
medhjælp også kan bruge medhjælp ved udstedelsen af grønne recepter (ernæringspræparater). For yderligere information eller ved spørgsmål kontakt: sum@sum.dk eller ring på telefon 72 26 90 00.

Medicintilskud
Patienttype ”Kroniker” overskrives med patienttype ”Almen” i CTR - opfølgning

Tirsdag den 30. maj 2017 blev 176.921 borgere med patienttype ”Kroniker” overskrevet med patienttype
”Almen” i det Centrale Tilskuds Register (CTR). Der kan dog stadig forekomme enkelte borgere med patienttype ”Kroniker”. Disse vil alle have en tilskudsperiode, der udløber i 2017. Herefter er der kun patienttype
”Almen” eller ”Terminal” i CTR. Skiftet af patienttype er en konsekvens af automatiseringen af kronikertilskudsordningen per 1. januar 2016.

Forskel på udleveringstilladelse og tilladelse til magistrel fremstilling

Udleveringstilladelse gives til lægen til lægemidler, som ikke er markedsført i Danmark og som er produceret
af en lægemiddelvirksomhed (jf. §29 i Lægemiddelloven). Du kan læse mere her: Udleveringstilladelse til
IKKE markedsførte lægemidler.
Tilladelse til magistrel fremstilling gives til patienten til magistrelle lægemidler, hvis patienten ikke kan anvende et markedsført lægemiddel med samme terapeutiske virkning (§ 13, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed,
jf. lovbekendtgørelse 1040 af 3. september 2014). Du kan læse mere her: Tilladelse til magistrel fremstilling.
Indtil august 2015 udstedte vi tilladelsen til den ansøgende læge. Tilladelser udstedt til lægen kan fortsat
anvendes uanset hvilken læge, der udskriver det magistrelle lægemiddel.
Borgeren skal vise sin udleveringstilladelse eller tilladelse til magistrel fremtstilling sammen med recepten
for at få udleveret medicinen på apoteket.

Bevillinger af medicintilskud ligger i CTR

Alle bevillinger af medicintilskud ligger i CTR. Det er derfor ikke et krav, at borgeren har sin bevilling med på
apoteket. Fremgår en bevilling af enkelttilskud ikke i CTR, kan det være fordi borgerens tilskudsperiode starter forfra. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre hele ekspeditionen, inden det fremgår at, borgeren
har ret til tilskud.
Vi gør opmærksom på, at vi fra uge 46 2015 begyndte at sende alle bevillinger af medicintilskud til borgerens eBoks. Borgeren modtager derfor ikke længere en bevilling med almindelig post.

Bevillinger til det magistrelt fremstillede Tetrahydrocannabinol (THC) eller Cannabidiol
(CBD)

Bevillinger af medicintilskud til Tetrahydrocannabinol (THC) eller Cannabidiol (CBD) dækker ikke hinanden.
Vi kan ikke lave telefonbevillinger på THC eller CBD.
En bevilling på for eksempel THC kapsler vil også dække THC dråber, da begge dele gives gennem munden.

Har du forslag, ris eller ros er du meget velkommen til at kontakte os.
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