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TILSKUD TIL L ÆGEMIDLER

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 28. december 2009 ydes 

generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(N-05-AC-05) Amisulprid »DLF« tabletter, 

Dansk Lægemiddelforsyning DLF

(S-01-ED-51) Combigan øjendråber*, 2care4 ApS

(S-01-EC-03) Dorzolamid »Teva« øjendråber*, Teva Denmark A/S

(H-01-AA-01) Euthyrox tabletter, E. Merck AB

(N-05-AE-04) Geodon kapsler*, 2care4 ApS

(A-02-BC-03) Lansoprazol »Teva« enterokapsler*, Teva Denmark A/S

(R-06-AE-09) Levocetirizindihydrochlorid »ratiopharm« tabletter*, 

ratiopharm A/S

(A-02-BC-04) Pariet enterotabletter*, Orifarm A/S

(A-07-EC-02) Pentasa depottabletter*, EuroPharmaDK ApS

(S-01-CA-01) Tobradex øjendråber*, Singad Pharma ApS

(N-03-AX-11) Topiramat »Actavis« tabletter*, Actavis A/S

(J-05-AB-11) Valaciclovir »Actavis« tabletter*, Actavis A/S

(J-05-AB-11) Valaciclovir »Sandoz« tabletter*, Sandoz A/S

(D-05-AX-52) Xamiol gel*, Orifarm A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(C-01-AA-04) Fluvastatin »Stada« kapsler *, PharmaCoDane ApS

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: Patien-

ter med behandlingskrævende hyperlipidæmi, for hvem behandling 

med generelt tilskudsberettiget statin har vist sig utilstrækkelig, eller 

som ikke tåler disse lægemidler. En betingelse for at opnå tilskud er, 

at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 28. december 2009.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet

LÆGEMIDDELSTYRELSEN

TILSKUD TIL L ÆGEMIDLER

Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 11. januar 2010 ydes 

 generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til følgende lægemidler:

(A-07-EC-02) Asacol enterotabletter*, EuroPharmaDK ApS

(R-06-AE-09) Levocetirizindihydrochlorid »Teva« tabletter*, 

Teva Denmark A/S

(N-05-AH-04) Alzen SR depottabletter*, Paranova Danmark A/S

(M-01-AC-02) Tilcitin tabletter*, EuroPharmaDK ApS

(N-02-AA-05) Oxycodonhydrochlorid »ratiopharm« depottabletter, 

ratiopharm A/S

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

(C-09-DX-01) Exforge HCT tabletter, Novartis Healthcare A/S

(C-09-XA-02) Rasilez tabletter*, Orifarm A/S

gruppe klausuleret til personer, der lider af følgende sygdom: 

 Patienter med behandlingskrævende hypertension eller anden form 

for hjerte-karsygdom, hvor behandling med lægemidler med virkning 

på renin-angiotensin systemet med generelt tilskud uden klausule-

ring har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres, eller i helt særlige 

tilfælde – efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens til-

stand – ikke er hensigtsmæssig. En betingelse for at opnå tilskud er 

derfor, at lægen har skrevet »tilskud« på recepten.

(M-01-AX-05) Dolenio tabletter, Pharmazan Pharmaceuticals ApS

gruppe klausuleret til personer, der modtager pension efter lov om 

social pension eller til personer, der er omfattet af følgende tilskuds-

klausul: Lindring af symptomer ved let til moderat osteoarthrose. En 

betingelse for at opnå tilskud efter tilskudsklausulen er, at lægen har 

skrevet »tilskud« på recepten.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 11. januar 2010.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet

LÆGEMIDDELSTYRELSEN
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