Tilskud til medicinudgifter
Der beregnes automatisk tilskud til det meste medicin når du køber det på recept.
Medicin til behandling af ADHD har ikke automatisk tilskud.
Din læge kan søge om en bevilling af enkelttilskud til dig i Lægemiddelstyrelsen.

Hvordan får jeg tilskud?
Der er nogle bestemte kriterier, der skal være opfyldte for at få en bevilling af enkelttilskud til medicin for ADHD. Et af dem er, at du skal være udredt og diagnosticeret af en
specialist. Det er også en specialist, der skal opstarte den medicinske behandling. Din
egen læge må dog godt søge om tilskud til dig.

Enkelttilskud
Enkelttilskud betyder, at den medicin bevillingen gives til, bliver tilskudsberettiget for dig.
Det vil sige, du får tilskud til medicinen, når det købes på recept på apoteket. Selv om
det hedder ”Enkelt” tilskud, betyder det ikke, at du kun får tilskud én gang. Det betyder,
at tilskuddet gælder til en bestemt medicin.

Gælder min bevilling til flere lægemidler?
En bevilling af enkelttilskud kan gælde til flere lægemidler, hvis de forskellige lægemidler
har samme aktive indholdsstof, som for eksempel indholdsstoffet methylphenidat.
Methylphenidat er det aktive indholdsstof i lægemidlerne Concerta, Conmet, Equasym,
Medicibran, Medikinet, Motiron og Ritalin.
Hvis du får en bevilling til et af disse lægemidler, vil den altså gælde til dem alle. Det vil
også stå som en fodnote på bevillingen.

Andre lægemidler til samme behandling
Der er andre lægemidler, der kan bruges til behandling af ADHD. De kan for eksempel
være Aduvanz og Elvanse, der indeholder lisdexamfetamin, Attentin der indholder dexamfetamin og Strattera der indeholder atomoxetin.
For at kunne få tilskud til et af disse lægemidler, skal vi have en ny ansøgning fra en
læge.

Det Centrale Tilskuds Register (CTR)
Alle medicinkøb, hvor medicinen er ordineret på recept, og
har generelt tilskud, eller du har
en bevilling af enkelttilskud, registreres automatisk i det Centrale Tilskuds Register (CTR).
Jo højere din samlede CTR
saldo bliver, jo mere får du i tilskud. CTR saldoen er en sammentælling af medicinens pris,
og ikke det du selv har betalt.
Hvis du fx køber medicin til 500
kr. og får 50% i tilskud, betaler
du 250 kr., men CTR saldoen
stiger med 500 kr., altså medicinens pris.

Tilskudsgrænser
Grænserne, for hvor meget du
får i tilskud til medicinen, bliver
ændret hvert år den 1. januar.
Du kan altid finde de gældende
grænser på vores hjemmeside.

Meget mere information
Du kan på www.medicintilskud.
dk kan du finde mere om medicintilskud og CTR. På www.
medicinpriser.dk kan du søge
oplysning om priser på medicin.
På www.fmk-online.dk kan du
se, hvad der er ordineret til dig,
dine recepter og dine eventuelle medicintilskudsbevillinger.
Du kan også se din aktuelle
CTR saldo.

Sagsbehandlingstid og tidsbegrænsning

Kronikertilskud

Sagsbehandlingstiden er ca. 14 dage fra vi modtager en ansøgning fra en læge.
Hvis du har fået en tidsbegrænset bevilling af enkelttilskud, skal du huske at få lægen til
at søge igen, hvis du skal fortsætte behandlingen.

Fra den 1. januar 2016 skal der
ikke længere søges kronikertilskud, da det er blevet automatiseret.

Hvor meget tilskud får jeg?
Hvor meget tilskud du får beregnes ud fra dit samlede medicinforbrug = din saldo i CTR.
Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk hjælp
til en række udgifter for eksempel din egenbetaling til medicin. Det er dig selv, der skal
søge hos din kommune.
Du kan finde mere om sociale tilskud på www.borger.dk.
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