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Vigtig information om medicintilskud

For dig som bruger medicin mod ufrivillig
vandladning
Fra den 19. november 2018 ændrer vi tilskuddet til noget medicin
mod ufrivillig vandladning.
Nogle typer medicin mister tilskuddet og andre kan du fremover kun
få tilskud til, hvis din læge vurderer, at du opfylder visse betingelser
(klausuleret tilskud).
På bagsiden kan du se, om det har betydning for din medicin.
Tal med din læge
Står din medicin på bagsiden, skal du tale med din læge om din
fremtidige behandling og om, hvordan du fortsat kan få tilskud til din
medicin. Det kan du for eksempel gøre næste gang, du alligevel
skal have fornyet din recept. Din læge er orienteret om
ændringerne.
Hvorfor ændrer vi tilskuddet?
Vi ændrer tilskuddet, fordi nogle typer medicin mod ufrivillig
vandladning er dyrere end andre, og de billige virker lige så godt
som de dyrere.
Få mere at vide
Du kan læse mere om ændringerne og betingelserne for at få
klausuleret tilskud på vores hjemmeside:
www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-aendringer-OAB
Med venlig hilsen
Lægemiddelstyrelsen
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Medicin mod ufrivillig vandladning, der 19. november 2018
ændrer tilskud
Er du i behandling med noget af nedenstående medicin, skal du
inden den 19. november 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 ufrivillig vandladning.

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
Betmiga
Kentera

Form
depottabletter
depotplastre

Medicin, der mister generelt (automatisk) tilskud:
Navn
Emselex
Solifenacin "Paranova"
Spasmo-lyt
Spasmo-lyt Depot
TOVIAZ
Trospiumchlorid "Alternova"
Uraplex
UriVesc
Urivesc
Vesicare

Form
depottabletter
filmovertrukne tabletter
overtrukne tabletter
depotkapsler, hårde
depottabletter
filmovertrukne tabletter
overtrukne tabletter
depotkapsler, hårde
depotkapsler, hårde
filmovertrukne tabletter

