ApotekerNyt nr. 1, 2018
Apoteker og apoteksregnskab
Udleveringsgruppe NBS

Der er kommet en ændring til bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler vedrørende blandt andet ekspedition af lægemidler i udleveringsgruppen NBS. Det
fremgår af ændring til bekendtgørelsen, at lægemidler i udleveringsgruppe NBS kun må
udleveres til sygehuse eller efter anvisning af læger på sygehuse samt efter anvisning af
nærmere bestemte speciallæger.
Du kan læse mere her: Bekendtgørelse nr. 234 af 20. marts 2018 om ændring af bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler: https://www.retsinformation.dk/
Forms/R0710.aspx?id=200168
Apoteket kan kontrollere en læges speciale ved opslag i autorisationsregistret.

Medicinpriser
Markering som ”udgået” ved et varenummer i Medicinpriser

Hvis et varenummer figurerer som udgået i Medicinpriser, kan det dække over to ting:
•
•

enten er varenummeret deaktiveret (midlertidigt ude) eller
varenummeret udgået permanent.

Lægemiddelstyrelsen henviser til, at apoteket ikke oplyser borgerne at varenummeret er
udgået permanent, med mindre apoteket ved det. Det kan gøre borgere unødigt bekymrede,
hvis de tror varenummeret er udgået permanent og det kun er ude midlertidigt.
Hvorvidt varenummeret er ude af Medicinpriser midlertidigt eller permanent kan ses i den fil
(sletååuu.xlsx), som Lægemiddelstyrelsen udsender den sidste hverdag inden ikrafttrædelse, på samme tidspunkt, som styrelsen offentliggør den kommende udgave af Medicinpriser.
Ved tvivl om varenummerets status kan Medicinpriser kontaktes alle hverdage mellem klokken 8:30 og 15:30 på telefonnummer 44 88 96 94 eller på medicinpriser@dkma.dk.

Medicintilskud
Nedbrud i CTR den 4. april 2018

Nedbruddet varede fra kl. 13.20 til kl 16.12. Vær opmærksom på, at flere kunder derfor kan
have udligningsbeløb på køb foretaget denne eftermiddag.

Forhøjet tilskud og ikrafttrædelsesdato

Forhøjet tilskud bevilges med 14 dages tilbagevirkende kraft fra den dato Lægemiddelstyrelsen har modtaget ansøgningen. Bevillinger af forhøjet tilskud kan IKKE sættes tilbage til
den 1. januar 2018, hvor ændringen om tilskudspriser for lægemidler uden generelt tilskud
trådte i kraft.

Forskel på udleveringstilladelse og tilladelse til magistrel fremstilling (gentagelse)
Udleveringstilladelse gives til lægen til lægemidler, som ikke er markedsført i Danmark og
som er produceret af en lægemiddelvirksomhed. Tilladelse til magistrel fremstilling gives
til borgeren til magistrelle lægemidler, hvis borgeren ikke kan anvende et markedsført
lægemiddel med samme terapeutiske virkning.
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, da tilladelsen følger borgeren.
Borgeren skal vise sin udleveringstilladelse eller tilladelse til magistrel fremstilling sammen
med recepten for at få udleveret medicinen på apoteket.

Liothyronin Magistrel og Hydrokortison Magistrel - styrke på bevilling

Den 2. maj 2018 fjernede Lægemiddelstyrelsen styrken på alle Liothyronin Magistrel og
Hydrokortison Magistrel enkelttilskudsbevillinger. Bevillinger på disse lægemilder gælder
til alle styrker, når det fremstilles magistrelt. Bevillingerne er genoverført til CTR uden
styrke.
Vær opmærksom på, at det er nødvendigt med en tilladelse til magistrel fremstilling af
hydrokortison 5 mg, da det markedsførte lægemiddel Hydrokortison ”Orion”, tabletter på 10
mg har en delekærv.

Salg af håndkøbslægemidler uden tilskud på recept

Har borgeren en recept på et håndkøbslægemiddel, som ikke har generelt klausuleret
tilskud, er det ikke altid en god idé at foreslå borgeren at købe det i håndkøb. Hvis borgeren
senere får en enkelttilskudsbevilling til lægemidlet, kan borgeren ikke få efterregistreret
lægemidlet i CTR, hvis det er blevet solgt i håndkøb og ikke på recept.
Spørg eventuelt ind til, om der er søgt om enkelttilskud.

Telefonbevillingslisten er opdateret

Den opdaterde telefonbevillingsliste er vedhæftet som seperat fil til nyhedsbrevet. Den
findes også her: Telefonbevillingsliste.

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