Gode råd til dig som får
medicin
●● Lær navnet på det virksomme stof i din medicin. Hvis
du er usikker på, hvad det er, kan du spørge din læge
eller på apoteket.
●● Lad etiketten sidde på pakningen. Der står, hvad det
virksomme stof i medicinen er.
●● Informer altid din læge hvis du har allergi.
●● Spørg på apoteket eller hos din læge, hvis du er usik
ker på, hvordan du skal bruge din medicin
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Medicin med
samme virkning
til en lavere pris

Kontakt ved spørgsmål
Du er altid velkommen til at kontakte
Lægemiddelstyrelsen, hvis du vil høre mere.
Lægemiddelstyrelsen kan kontaktes på tlf. 44 88 95 95
eller dkma@dkma.dk.
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Medicin med samme 
virkning til en lavere pris
Når du køber medicin på recept på apoteket, kan du op
leve, at den medicin, du får, ser anderledes ud og har et
andet navn, end den lægen har skrevet på recepten. Det
er fordi, at apoteket skal tilbyde dig det billigste alternativ
til den medicin, du skal have, så du kan spare penge.
Den virker på samme måde, men er bare billigere.

Forskellige udgaver
af den samme medicin
Det er det virksomme stof i medicin, der gør, at medi
cinen virker mod en bestemt sygdom eller på nogle be
stemte symptomer. Derudover indeholder medicin hjæl
pestoffer, som giver medicinen farve, form og smag. Når
der findes forskellige udgaver af den samme medicin, så
er det virksomme stof altid det samme, men hjælpestof
ferne kan være forskellige.

Virker på samme måde og er lige sikre

Derfor får du tilbudt den billigste medicin

Fordi forskellige udgaver af samme medicin indeholder
det samme virksomme stof i samme mængde, virker de
på samme måde og til behandling af samme symptomer
og sygdom.
Al medicin bliver undersøgt og godkendt af en offentlig
lægemiddelmyndighed, inden den må sælges. Der gæl
der de samme krav til virkning, sikkerhed og kvalitet for
al medicin uanset navnet, prisen, formen og smagen på
den.
Medicin kan give bivirkninger. I de fleste tilfælde skyldes
bivirkningerne det virksomme stof i medicinen, og du vil
derfor kunne opleve de samme bivirkninger, uanset om
du får den dyrere eller den billigere udgave af den sam
me medicin.
Du kan altid læse om medicinens bivirkninger i den ind
lægsseddel, der følger med medicinpakningen. Ligesom
den samme medicin kan have forskellige navne, form
og farve, kan bivirkningerne også beskrives forskelligt i
indlægssedlen.

Apoteket skal altid tilbyde dig den billigste udgave af den
medicin, du har fået udskrevet hos lægen.
Når en lægemiddelvirksomhed udvikler ny medicin, kalder
man den for original, og medicinen er herefter patentbe
skyttet typisk i en periode på 10 år. Det vil sige, at ingen
andre virksomheder må fremstille medicinen og forsøge at
lave den samme medicin billigere. Når patentbeskyttelsen
udløber, må andre virksomheder gerne fremstille medici
nen og fremstille såkaldt generisk medicin – det vil sige,
medicin, der virker på samme måde og mod samme syg
dom som det originale. Når der er flere udgaver af samme
medicin - originale og generiske - kan de konkurrere mod
hinanden, og så falder prisen på medicinen.
På den måde sparer du og samfundet penge til medicin
udgifter.

Du bestemmer selv om du vil have den bil
ligste medicin
Apoteket skal altid tilbyde dig det billigste alternativ til din
medicin – medmindre lægen har skrevet, at apoteket skal
udlevere den medicin, der står på recepten. Når apoteket
tilbyder dig et billigere alternativ til den medicin, du skal
have, kan du altid vælge at takke nej. Du bestemmer selv,
om du vil have den dyrere eller billigere udgave af medi
cinen.
Hvilken en der er billigst, kan ændre sig hver gang, du
kommer og køber din medicin på apoteket. Priserne på
medicin ændrer sig nemlig hver 14. dag.

