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NÅR DIN MEDICIN SKIFTER NAVN
Substitution betyder ’erstatning
for noget tilsvarende’. I sammenhæng med medicin betyder det, at
apoteket skal udlevere det billigste
alternativ, når der findes flere forskellige receptpligtige lægemidler
med samme aktive indholdsstof.
Det er derfor, du kan opleve, at tilsætningsstoffer, farve, form og navn
kan variere på den medicin, du får
udleveret på apoteket, fra gang til
gang. Det aktive indholdsstof er dog
altid det samme.

Lægemiddelstyrelsen afgør, hvilke
lægemidler der kan substitueres
imellem, og sikrer, at disse lægemidler alle lever op til samme
kvalitetskrav.
Det er de færreste, der mærker forskel, når de skifter imellem forskellige lægemidler med samme aktive
indholdsstof. Hvis du alligevel oplever en forskel, bør du fortælle det til
din læge eller på apoteket.

Indlægssedlerne kan også være forskellige, fordi hvert medicinalfirma
udarbejder sine egne indlægssedler.

HVIS DU IKKE ØNSKER SUBSTITUTION
På apoteket vil du altid få tilbudt det billigste lægemiddel med det
aktive indholdsstof, som din læge har udskrevet til dig, medmindre:
oo Din læge skriver ’ej S’ (ikke substitution) på recepten.
oo Du selv ønsker et bestemt præparat. Tilskud beregnes ud fra
prisen på det billigste lægemiddel, så ønsker du et andet, betaler
du selv merprisen.
oo Prisforskellen mellem det lægemiddel, din læge har udskrevet
på recepten, og det billigste er som oftest lille.
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ER DEN DYRESTE MEDICIN BEDST?
Pris og virkning hænger ikke
sammen. Når et medicinalfirma
udvikler en ny medicin, får firmaet
patent på medicinen. Efter en årrække udløber patentet, og herefter
kan andre medicinalfirmaer frit
kopiere den originale medicin.
Det er selvfølgelig langt billigere at
kopiere end at udvikle ny medicin.
Derfor vil prisen på substitueret

medicin ofte være lavere end på
den originale medicin. Forskellen i
pris afspejler altså ikke en forskel i
effekt eller kvalitet.
En lavere pris kan også skyldes, at
medicinen er parallelimporteret.
Det betyder, at danske firmaer køber den originale medicin billigere i
andre lande og sælger den billigere
i Danmark.

LÆR NAVNET PÅ DET AKTIVE INDHOLDSSTOF
Er du fast bruger af medicin, vil
du i mange tilfælde opleve, at din
medicin kan skifte navn fra gang
til gang. Navnet på det aktive
indholdsstof er dog det samme fra
præparat til præparat. Det bør du
altid tjekke.
I de fleste tilfælde kan du finde
navnet på det aktive indholdsstof
lige under medicinens navn på pak-

ningen. Du kan også finde navnet
på den etiket, som apoteket sætter
på pakningen. Apoteket viser dig
gerne, hvor det står.
Det kan også være en god idé at
medbringe emballagen til den medicin, du fik sidst. Så kan apoteket
vise dig, at det aktive indholdsstof
er det samme.

MEDICINPRISERNE ER ENS
Prisen på receptpligtig medicin til
mennesker er ens på alle landets
apoteker. Når Lægemiddelstyrelsen
har afgjort, at der kan substitueres
mellem to forskellige lægemidler,
er apoteket forpligtet til at udlevere
det billigste. Priserne på medicin
kan skifte hver 14. dag.

Spørg på apoteket, hvis du vil vide
mere om substitution, eller hvis du
har spørgsmål til den medicin, du
bruger.
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PÅ APOTEKET
På apoteket kan du få hjælp til og
rådgivning om alle typer medicin.
Alt personale er faguddannet og
kan blandt andet svare på spørgsmål om recept- og håndkøbsmedicin, bivirkninger og medicin til
børn og fortælle, hvad du skal være

www.apoteket.dk

opmærksom på, hvis du for eksempel tager flere forskellige typer medicin samtidig. Apoteket er stedet,
hvor du køber din medicin.
Læs mere på apoteket.dk, eller
spørg på apoteket.

