
Parkinson Café 

3400 Hillerød
15. Oktober 2018



Agenda

 Velkomst / Navneskilte

 Kaffe og kage

 Sang fra Højskolesangbogen

 Hvad Grønnegade centret tilbyder 

(Bendt Pedersen)

 Opfølgning på balancevest (Anders)

 Krav til Kopi medicin (Flemming)

 Dosispakket medicin (Flemming)

 Forslag til emner på fremtidige møder

 Ordet er frit 



Fup og fakta om kopimedicin
kilde:

Inger Duus Nielsen, Hårevej 55 st. th., Gelsted -
farmaceut, pens. afdelingschef, Danmarks 
Apotekerforenings Lægemiddelafdeling 

Læserberv i Fyns stifstidende, 1. maj 2017

https://www.fyens.dk/Laeserbrev/Sundhed-Fup-og-fakta-om-
kopimedicin/artikel/3145719



Original lægemiddel.

Et lægemiddel er beskyttet af en patentrettighed i 20 år. Årsagen 

hertil er, at producenten skal have mulighed for at få sine 

omkostninger i forbindelse med forskning, udvikling, afprøvning 

og markedsføring af et nyt lægemiddel dækket. Udgifter, som 

ofte løber op i milliard størrelser.



Parallelimporteret lægemiddel.

Under patenttiden er det dog muligt at importere originalprodukterne fra 

lande, hvor lægemiddelpriserne er så lave, at det kan betale sig. 

Disse parallelimporterede lægemidler er altså originalpræparater, som er 

produceret til eller i det enkelte EU land, f. eks. Spanien eller Grækenland. 

Medicinbrugerne kan så spare ca. 10 pct. på prisen. Man skal dog være 

opmærksom på, at præparaterne godt kan se forskelligt ud, da de jo kan 

være produceret til et bestemt land, hvor man f. eks. foretrækker farvede 

produkter. 

Lægemidlets farmakologiske virkning kan man dog være 100 pct. sikker 

på.



Kopimedicin (generika).

Når patenttiden er udløbet, kan lægemidler produceres af kopiproducenter 

efter gældende lovgivning. 

Kravene til godkendelse er fastlagt af EU regler, som kræver, at disse 

lægemidler skal indeholde det samme virksomme lægemiddel i samme styrke, 

og der er krav til dokumentation for kvalitet, men ingen krav om 

dokumentation til sikkerhed og effekt. 

Der stilles dog krav til bioækvivalens, hvilket betyder, at kopier skal optages 

nogenlunde i samme mængde og med samme hastighed som originalproduktet. 

Men EU reglerne accepterer, at produkterne må afvige i styrke fra 80 pct. til 

125 pct. i forhold til originalpræparatet, hvilket bl.a. kan være årsag til nogle 

af de problemer, som medicinbrugerne beretter om. 

Der er dog enkelte særlige lægemidler, hvor grænserne er snævrere. Ser man på 

kurven er der forskel på, hvordan to kopier optages i kroppen.



Fordele

Det er godt og vigtigt, at der kan spares mange penge både for samfundet og 

medicinbrugerne ved brug af kopimedicin. Kopimedicinen er meget billigere, 

producenterne har ingen forskningsudgifter, og al dokumentation henviser til 

originalproduktet. Apoteket har i den forbindelse pligt til at tilbyde det billigste 

præparat, med mindre lægen har påtegnet recepten med et EJS (betyder, må 

ikke erstattes med et andet præparat). Man må konstatere, at patienternes 

oplevelser ved brug af kopimedicin gennemgående er positive.



Ulemper 
At der kan være problemer ved brug af kopimedicin, kan man ikke afvise. Der er forskelle i 

den måde præparaterne optages på i kroppen. Se kurve. Præparaterne kan have forskellig 

henfaldstid, hvilket betyder, hvor hurtigt de virker, og hvor hurtigt de igen udskilles af 

kroppen. Det kan medicinbrugerne opleve i en del tilfælde. Kopierne kan indeholde 

forskellige tilsætningsstoffer, herunder farvestoffer, som ikke tåles af alle. Produkterne 

hedder ofte noget forskelligt, ser forskelligt ud og er pakket forskelligt i dåser eller blister. 

Mange er i tvivl om, hvad det nu er, de får udleveret næste gang, de er på apoteket. 

Årsagen er, at der er prisregulering hvert 14. dag, hvilket skyldes konkurrence 

producenterne imellem om at være billigst i en takstperiode. 

Et andet problem er, at der er et hav af kopier. Her kan nævnes, at der udover 

originalpræparat Zocor er syv kopier af det kolesterolnedsættende middel: Simvastatin. 

Udover originalpræparatet Selo-zoc er der ni kopier af blodtryksmidlet: Metoprolol. I den 

forbindelse er der risiko for fejlmedicinering som f.eks. dobbeltmedicinering. Er man så 

uheldig ikke at kunne tåle en kopi, er der dog mulighed for at søge et enkelttilskud til 

originalpræparatet gennem Lægemiddelstyrelsen, men det er på betingelse af, at man har 

prøvet samtlige kopier først. En ikke nem procedure.



Anbefaling

Som advokat for medicinbrugerne vil jeg anbefale alle at finde frem til den kopi, 

man har det bedst med, og så holde fast ved den fremover, hvis den da fortsat 

er på markedet, også selvom den er lidt dyrere. 

Apoteket kan altid hjælpe med at oplyse om, hvad der udleveret tidligere. 

Opleves bivirkninger ved brug af lægemidler, herunder også af kopimedicin, er 

det vigtigt at indberette dem til Sundhedsstyrelsen, og det kan medicinbrugerne 

selv gøre på www.meldenbivirkning.dk eller få hjælp til det på telefon 44889757. 

Sundhedsstyrelsen har så mulighed for at agere på oplysningerne ved f.eks. at 

ændre på oplysningerne i indlægssedlen eller i alvorlige tilfælde helt stoppe 

salget af et lægemiddel.

http://www.meldenbivirkning.dk/






Dosispakket medicin



Kilde:

 Notat: Dokumentation i forbindelse med dosisdispensering  

 28. marts 2011

 j.nr. 7-207-29-24/1/MSN 

 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/~/medi

a/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/apoteker/apoteker/dosisdispensering/~/media/F1C2137A74E04376A1623546D18B7F39.ashx


Hvad er dosisdispensering? 

 Dosisdispensering er en ordning, hvor den enkelte borger/patient kan 

få pakket sin medicin på apoteket i engangsbeholdere kaldet 

dosispakker. 

 Hver dosispakke indeholder medicin, der skal tages på et bestemt 

tidspunkt, og medicinen er pakket i den rækkefølge, den skal 

indtages. 

 Hver dosispakke er blandt andet forsynet med borgerens/patientens 

navn og personnummer, information om indholdet og 

indtagelsestidspunkt.  



Dosispakket medicin

 Poserne leveres til 2 ugers forbrug med 1-4 poser pr. døgn (morgen, middag, 
aften og nat) afhængigt af, hvordan lægen har ordineret medicinen.

 På den enkelte pose står navn, dato og tidspunkt.

 Sammen med poserne leveres et doseringskort og informationssedler samlet i en 
mappe, så det er nemt at bevare overblik over medicinen, virkninger, 
bivirkninger og særlige forholdsregler.

 Fordele:

 man skal ikke selv tage medicinen frem fra forskellige glas.

 det bliver nemmere at huske at tage medicinen.

 man betaler kun for det, man har købt.

 man skal ikke have en anden til at dosere sin medicin, hvis det kniber med selv at klare 
det.



Hvornår er 

dosisdispensering 

en god løsning? 

• Dosisdispensering egner sig kun til 
borgere/patienter, der får den samme 
medicin, i samme dosis, over længere 
tid. Der skal ikke være planer om 
ændringer inden for den nærmeste 
fremtid[…] 

Kan:

• Dosisdispensering er almindeligvis ikke 
egnet til borgere/patienter, der hyppigt 
indlægges på sygehuset.  

Kan ikke:



Hvem beslutter, at 

der skal 

dosisdispenseres?

 Det er den ordinerende 
læges ansvar at vurdere, om 
dosisdispensering er velegnet 
til en borger/patient og i 
givet fald ordinere 
dosisdispensering. 

 En borger/patient kan også 
selv købe dosispakning på 
apoteket, uden at e n læge 
har ordineret det. 

 Borgeren/patienten får kun 
tilskud til apotekets gebyr 
for dosisdispenseringen, hvis 
den er ordineret af en læge.  



Hvad sker der, 

når 

medicinens 

navn ændres 

(generisk 

substitution)?  

Det enkelte lægemiddels navn har ingen indflydelse på 

dosisdispenseringen. Apoteket har ansvaret for, at 

indholdsstoffet er det samme, når der foretages generisk 

substitution.  



Hvad koster det?

 Hvis dosispakket medicin er 

lægeordineret, indgår det på 

ligefod med medicinen i 

tilskudsregnskabet i det Centrale 

Tilskuds Register (CTR).

 Pris: 111,25 for en 14 dags rulle 

Det vil sige 55,63 pr uge. 

Dosisgebyr ved:

 50 pct. tilskud: 27,82 kr. pr. uge

 75 pct. tilskud: 13,91 kr. pr. uge

 85 pct. tilskud: 8,35 kr. pr. uge





Flemmings  selvregistreing



Mødekalender

 3. mandag I hver måned kl. 14:30-16:30

 Datoer:


