Vigtig information om tilskud

Bruger du hjerte-karmedicin - fx mod forhøjet
blodtryk?
Fra den 15. november 2010 er der ikke tilskud til en bestemt type
lægemidler mod hjerte-karsygdomme. På bagsiden kan du se de
lægemidler, det drejer sig om.
Tal med din læge
Hvis dit lægemiddel står på listen, skal du tale med din læge om en anden
behandling, så du fortsat kan få tilskud. Det kan du fx gøre næste gang, du
alligevel skal have fornyet din recept.
Tag gerne brevet med
Din læge er orienteret om ændringen, men du kan også medbringe dette
brev.
Hvorfor fjerner Lægemiddelstyrelsen tilskuddet?
De pågældende lægemidler er dyrere end andre, der virker lige så godt og
som koster meget mindre. Derfor har Lægemiddelstyrelsen truffet denne
beslutning.
Få mere at vide
Du kan læse mere om ændringerne på vores hjemmeside,
www.laegemiddelstyrelsen.dk/hjerte-karmedicin-2
– bl.a. meget mere om, hvorfor lægemidlerne ændrer tilskud.

Med venlig hilsen
Lægemiddelstyrelsen

Oversigt over hjerte-karmedicin, der per 15. november 2010 mister tilskud
Hvis du er i behandling med et af disse lægemidler, skal du inden 15. november 2010
tale med din læge om din fremtidige behandling.

Lægemiddelnavn
Amias
Aprovel
Atacand
Atacand Plus
Atacand Zid 16 mg/12,5 mg
Atacand Zid 32 mg/12,5 mg
Atacand Zid 32mg /25 mg
Atacand Zid 8 mg/12,5 mg
Benetor
Benetor Comp.
CoAprovel
Co-Diovan
Co-Diovan 160 mg/12,5 mg
Co-Diovan Forte 160 mg/25 mg
Corixil
Cotareg
Cotareg 160 mg/12,5 mg
Cotareg 80 mg/12,5 mg
Co-Vals Forte
Cozaar Comp (i styrken 100 mg/12,5 mg)
Cozaar Comp. (i styrken 100 mg/12,5 mg)
Cozaar Comp. 100 mg/12,5 mg
Diovan
Diovan Comp
Diovan Comp 160 mg/12,5 mg
Diovan Comp 160 mg/25 mg
Diovan Comp 320 mg/12,5 mg

Lægemiddelnavn
Diovan Comp 320 mg/25 mg
Diovan Comp 80 mg/12,5 mg
Diovane
Exforge
Exforge HCT
Hytacand
Kalpress Plus Forte
Karvea
Karvezide
Kinzalkomb
Kinzalmono
Micardis
MicardisPlus
Olmetec
Olmetec Plus
Pritor
PritorPlus
Rasilez
Rasilez HCT
Ratacand
Ratacand Plus
Ratacand Zid
Tareg
Teveten
Teveten Comp
Tevetenz
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