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Medicintilskudsnævnet har på Lægemiddelstyrelsens foranledning revurderet tilskudsstatus for angiotensin-II antagonister og reninhæmmere godkendt til markedsføring i Danmark 1 .

Journal nr:
5315-2

Medicintilskudsnævnets har den 29. marts 2010 afgivet sin indstilling til
Lægemiddelstyrelsen.
Indstillingen kan læses på www.laegemiddelstyrelsen.dk under
Virksomheder > Generelt tilskud > Revurdering af tilskudsstatus for
lægemidler under ”Meddelelser om revurdering af tilskudsstatus”, jf. meddelelse af 31. marts 2010.
Da Deres virksomhed per den 22. marts 2010 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler godkendt til markedsføring i Danmark i ATCgruppe C09C, C09D eller C09X, er disse lægemidler omfattet af Medicintilskudsnævnets indstilling.
Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der
er omfattet af Medicintilskudsnævnets indstilling, samt den indstillede tilskudsstatus:
…….
…….
Med mindre andet er angivet ovenfor omfatter indstillingen alle styrker og
pakningsstørrelser af det pågældende lægemiddel.
Vi skal opfordre Dem til at gøre Dem bekendt med Medicintilskudsnævnets indstilling og de heri angivne referencer. Hvis De har bemærkninger,
bedes De sende disse senest den 7. maj 2010.
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Se meddelelse af 12. marts 2010 på www.laegemiddelstyrelsen.dk under
Virksomheder > Generelt tilskud > Revurdering af tilskudsstatus for
Lægemidler

Vi gør opmærksom på, at Deres eventuelle høringssvar i overensstemmelse
med ”Vejledning om procedure for revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus af den 8. juni 2005” vil blive offentliggjort på vores netsted.
Materialet og Deres eventuelle høringssvar vil indgå i Lægemiddelstyrelsens beslutningsgrundlag, når vi efter udløbet af høringsfristen træffer
afgørelse om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus i Danmark. Afgørelse
i sager, hvor Medicintilskudsnævnet har indstillet et lægemiddel til generelt
tilskud, forventes dog truffet tidligere.
Hvis De ønsker en udskrift af materialet tilsendt, skal vi anmode Dem om
at kontakte os på 44 88 96 96.

Med venlig hilsen

Elisabeth Thomsen
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