Ansøgning om

Terminaltilskud
til lægemidler

1. Ansøgende læges/sygehus navn og postadresse

2. Patientens navn og adresse

3. Patientens CPR-nr.
4. Ydernr. eller sygehus + afdelingskode
(praktiserende læger 6 cifre, sygehuse 7 cifre)

5. Dato for hjemsendelse fra sygehus til
terminalpleje
6. Patientens diagnose(r)

7. Erklæring

Undertegnede læge erklærer, at ovennævnte
patient har de nævnte diagnoser, at patienten
kun kan forventes at leve i kort tid, samt at
hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs.

8. Lægens underskrift og dato

Der gøres opmærksom på, at indsendte bilag ikke returneres, og at
samtlige rubrikker skal udfyldes (nr. 7 er dog forhåndsudfyldt) for at
fremme sagsbehandlingen

Sendes til:
Lægemiddelstyrelsen
Tilskudssektionen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

VEJLEDNING
Ansøgningsskemaet indsendes til:
Lægemiddelstyrelsen
Tilskudssektionen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Generelle oplysninger
Skemaet skal anvendes ved ansøgning om tilskud til køb af lægemidler til døende (terminalpatienter) efter §
153, stk. 1, jf. § 148 i sundhedsloven.
Når en læge har fastslået, at en patients prognose er kort levetid, og at hospitalsbehandling med henblik på
helbredelse må anses for udsigtsløs, kan regionsrådet yde 100% tilskud til køb af alle lægeordinerede
lægemidler. Ernæringspræparater hører ikke under denne ordning, men såfremt lægen ordinerer disse på
en særlig blanket ydes der 60% i tilskud i henhold til sundhedslovens bestemmelse om offentligt tilskud til
ernæringspræparater. Tilskud til indkøb af hjælpemidler som fx forbindsstoffer skal søges hos
bopælskommunen (socialcentret).
Ved bevilling af terminaltilskud vil patienten blive registreret i Lægemiddelstyrelsens Centrale
Tilskudsregister, hvorfra apoteket kan hente oplysninger om, at patienten har en bevilling.
Patienten vil modtage et brev om, at der er bevilget 100% tilskud til alle lægeordinerede lægemidler. Brevet
indeholder ikke oplysninger om, at patienten er terminal eller kun forventes at leve i kort tid, men henviser
dog til § 148 i sundhedsloven.
Medicintilskud – herunder terminaltilskud – forudsætter, at lægemidlet købes på et dansk apotek.

Udfyldelse af skemaet
Rubrikkerne udfyldes med tydelig maskinskrift eller blokbogstaver.
3. Patientens CPR-nummer er nødvendigt, for at patienten kan blive optaget i Lægemiddelstyrelsens
Centrale Tilskudsregister og dermed få gavn af bevillingen.
4. Lægens ydernr. (6 cifre) eller sygehusets + afdelingens kode (7 cifre) benyttes til adressering af svar på
ansøgningen. Er der ikke tildelt noget ydernr. eller sygehus + afdelingskode markeres dette med et minus
(÷) i feltet. Påfør da venligst også telefonnr. i dette felt. Man vil da tildele Dem Deres telefonnr. som et
fiktivt ydernr. som De bedes benytte fremover. Såfremt dette felt ikke er udfyldt vil De ikke modtage svar
på Deres ansøgning.
5. Den dato hvor patienten hjemsendes fra sygehuset til terminalpleje i hjemmet eller på hospice. I
tilfælde hvor den praktiserende læge søger om terminaltilskud til en patient, der hverken er eller
umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet har været indlagt på sygehus, vil terminalbevillingen gælde
fra 4 dage før ansøgningen modtages i Lægemiddelstyrelsen.
6. Patientens diagnose(r) skal udfyldes for at ansøgningen kan behandles.
7. Ansøgningsskemaet indeholder en fortrykt erklæring, som opfylder lovens krav for at opnå
terminaltilskud.
8. Med lægens underskrift afgives erklæringen.
Skemaer kan rekvireres i Lægemiddelstyrelsen, tlf. 44 88 95 95, eller kopi af skemaet kan anvendes.
Skemaerne kan desuden rekvireres på e-mail dkma@dkma.dk, og kan hentes på www.laeger.dk (log ind og
klik på Lægefagligt → Lægemidler → Tilskud til lægemidler). Kun skemaer med præcis denne udformning
dvs. rubrikkernes størrelse og placering kan anvendes.
Digital ansøgning om medicintilskud kan ske fra Lægemenuen på Medicinprofilen. Adgangen til det digitale
ansøgningssystem i Medicinprofilen kan ske ved at logge sig på via Sundhed.dk med sin digitale signatur.

