6. november 2017

Vigtig information om medicintilskud

Bruger du medicin mod Parkinsons sygdom?
Fra den 9. april 2018 ændrer vi tilskuddet til noget medicin mod
Parkinsons sygdom:
 noget medicin vil du fremover kun vil få tilskud til, hvis lægen
vurderer, at du opfylder visse betingelser (klausuleret tilskud).
 noget medicin vil du ikke længere automatisk få tilskud til.
På bagsiden kan du se, hvilken medicin det drejer sig om.
Tal med lægen
Står din medicin på bagsiden, skal du tale med lægen om din fremtidige
behandling, så du fortsat kan få tilskud til din medicin. Det kan du f.eks.
gøre næste gang, du alligevel skal have fornyet din recept.
Tag gerne brevet med, når du skal til læge
Vi orienterer lægerne om ændringerne, men du kan også tage dette brev
med til lægen.
Hvorfor ændrer Lægemiddelstyrelsen tilskuddet?
Noget medicin mod Parkinsons sygdom er dyrere end andet eller bruges
stort set ikke længere. Vi ændrer tilskuddet til noget medicin, så den
forbeholdes dem, der især har behov for den.
Få mere at vide
Du kan læse mere om ændringerne og betingelserne for at få klausuleret
tilskud på vores hjemmeside:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-parkinsons-sygdom
Med venlig hilsen
Lægemiddelstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen ▪ Axel Heides Gade 1 ▪ 2300 København S ▪ medicintilskud@dkma.dk

Medicin mod Parkinsons sygdom, der per 9. april 2018 ændrer tilskud
Er du i behandling med noget af nedenstående medicin, skal du inden den 9. april
2018 tale med lægen om din fremtidige behandling. Bemærk, at ændringerne kun
gælder de former af medicinen, som er nævnt nedenfor. Der sker ingen ændring for
alt andet medicin mod Parkinsons sygdom.
Medicin, der får generelt klausuleret tilskud:
Lægen skal vurdere, om du er omfattet af den tilhørende klausul for at du kan få
tilskud. Hvis du er omfattet af klausulen, skal lægen skrive ”tilskud” på din recept.
Navn
Neupro

Form
depotplastre

Medicin, der mister generelt (automatisk) tilskud:
Navn

Form

Akineton

injektionsvæske, opløsning

Cabaser

tabletter

Cabergolin "Teva"

tabletter

Parlodel

tabletter/ kapsler, hårde

Tasmar

tabletter/ filmovertrukne tabletter

