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Vigtig information om medicintilskud 
 
Bruger du svag smertestillende medicin (f.eks. 
gigtmedicin eller paracetamol)? 
 
Fra den 29. februar 2016 ændrer noget svag smertestillende medicin 
tilskud. Det betyder, at der er noget medicin, som du ikke længere vil få 
tilskud til. Anden medicin vil du fremover kun få tilskud til, hvis en læge 
vurderer, at du opfylder visse betingelser (klausuleret tilskud). Se den 
vedlagte oversigt over hvilken medicin ændringen drejer sig om.  
 
Tal med lægen  
Står din medicin på oversigten, skal du tale med lægen om din fremtidige 
behandling, så du fortsat kan få tilskud til din medicin. Det kan du f.eks. 
gøre næste gang, du alligevel skal have fornyet din recept.  
 
Tag gerne brevet med, når du skal til læge 
Vi orienterer lægerne om ændringen, men du kan også tage dette brev med 
til lægen.  
 
Hvorfor ændrer Sundhedsstyrelsen tilskuddet? 
Noget medicin har fx flere bivirkninger eller er dyrere end andet, uden at 
det nødvendigvis er bedre. Derfor ændrer vi i tilskuddene, så der vil være 
tilskud til den mest hensigtsmæssige medicin til behandling af dine 
smerter. 
  
Få mere at vide  
Du kan læse mere om ændringen og betingelserne for at få klausuleret 
tilskud på vores hjemmeside:  
www.sundhedsstyrelsen.dk/tilskud-aendringer-svagtvirkende 
smertestillende medicin 
 
Med venlig hilsen 
Sundhedsstyrelsen



 

 

Oversigt over svag smertestillende medicin, der per 29. februar 2016 
ændrer tilskud 
Er du er i behandling med noget af nedenstående medicin, skal du inden den 29. februar 2016 tale med 
lægen om din fremtidige behandling.  
 

Medicin, der mister generelt (automatisk) tilskud: 
Bemærk, at du ikke længere får tilskud til små pakninger i håndkøb af ibuprofen 200 mg tabletter. Det 
samme gælder for små pakninger i håndkøb af acetylsalicylsyre tabletter/enterotabletter og paracetamol 
tabletter, smeltetabletter, brusetabletter, pulver til oral opløsning og suppositorier, selvom lægen skriver 
det på recept.  
 

Navn Form 
Arax/ Arax Junior Tabletter 

Arthrotec, Arthrotec Forte Tabletter 

Aspirin  Tabletter 

Confortid Suppositorier 

Dexketoprofen ”Sandoz” Filmovertrukne tabletter 

Diclodan Suppositorier 

Diclofenac ”Bluefish” EnteroTabletter 

Diclofenac Rapid ”Actavis” Filmovertrukne tabletter 

Diclofenac Rapid ”Orifarm” Filmovertrukne tabletter 

Diclofenac Rapid ”Teva” Filmovertrukne tabletter 

Diclofenacnatrium ”2care4” Retard Depottabletter 

Diclofenacnatrium ”Copharma” Depottabletter 

Diclofenacnatrium ”EuroPharma” Depottabletter/ Suppositorier 

Diclofenacnatrium ”Orifarm” DepotTabletter 

Diclofenacnatrium/Misoprostol ”Actavis” Tabletter med modificeret udløsning 

Diclon Depottabletter/ Enterotabletter/ Suppositorier 

Diclon Rapid Filmovertrukne Tabletter 

Dicuno Filmovertrukne Tabletter 

Diklofenak ”Mylan” EnteroTabletter 

Diklofenak ”Orifarm” EnteroTabletter 

Eeze Kutanspray, opløsning 

Enantyum Filmovertrukne tabletter 

Etodolac ”2care4” Filmovertrukne tabletter 

Felden Dispergible tabletter 

Ibumax 200 mg, 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Ibumetin 200 mg 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Ibuprofen ”Orifarm” 200 mg, 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Ibuprofen ”Teva” 200 mg, 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Ipren 200 mg, 20 stk Filmovertrukne tabletter 

Ketesse Filmovertrukne tabletter 

Magnyl ”DAK” Tabletter/Enterotabletter 

Meloxicam ”BMM Pharma” Tabletter 

Meloxicam ”Cipla Chanelle Generics” Tabletter 

Meloxicam ”Stada” Tabletter 

Modifenac Kapsler med modificeret udløsning 
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Pamol 500 mg, pakninger op til 20 stk. Tabletter/Filmovertrukne tabletter 

Pamol 500 mg, 10 stk. Brusetabletter 

Pamol 125 mg, op til 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Pamol 500 mg, pakninger op til 20 stk. Suppositorier 

Panodil 500 mg, pakninger op til 20 stk. Filmovertrukne tabletter/ Suppositorier 

Panodil Brus 500 mg, 10 stk. Brusetabletter 

Panodil Hot 500 mg, 10 stk. Pulver til oral opløsning, breve 

Panodil Zapp 500 mg, pakninger op til 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Paracetamol "Orifarm" 500 mg, pakninger op til 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Paracetamol "Sandoz", 500 mg pakninger op til 20 stk. Filmovertrukne tabletter 

Paracetamol "Soneva Pharm"500 mg, pakninger op til 20 stk. Suppositorier 

Paracetamol "Teva", 500 mg, pakninger op til 20 stk. Tabletter 

Pinex 500 mg, pakninger op til 20 stk. Brusetabletter/ Filmovertrukne tabletter 

Pinex 500 mg, pakninger op til 20 stk. eller 1000 mg, 10 stk. Suppositorier 

Pinex Smelt 250 mg, pakninger op til 40 stk. eller 500 mg, 20 stk. Smeltetabletter 

Pirom Tabletter 

Relifex Filmovertrukne tabletter 

Relifex Opløselige tabletter 

Surgamyl Tabletter 

Tilcitin Filmovertrukne tabletter 

Tilcotil Tabletter 

Todolac Filmovertrukne tabletter 

Voltaren Enterotabletter/ Suppositorier 

Voltaren Dolo Filmovertrukne Tabletter 

Voltaren Rapid Overtrukne Tabletter 

Voltaren Retard Depottabletter 

Xefo /Xefo Rapid Filmovertrukne tabletter 

 
 

Medicin, der får generelt klausuleret tilskud eller ændrer klausul:  
Er du i behandling med nedenstående medicin, skal lægen vurdere, om du er omfattet af den 
tilhørende klausul for at kunne få tilskud. Hvis du er omfattet af klausulen, skal lægen skrive 
”tilskud” på din recept.  

Navn Form 
Bonyl Suppositorier 

Pamol, Pinex, Panodil Brus (større pakninger på recept) Brusetabletter 
Pamol/ Panodil/ / Pinex/ / Paracetamol "Soneva Pharm” (større 
pakninger på recept) 
Panodil Junior/  Pinex junior 

Suppositorier 

Pamol/ Panodil Junior/ Pinex junior Oral opløsning/ Oral suspension 
 

 
 
 
 


