17. marts 2022

Vigtig information til dig, der anvender insulin:
Tilskud til visse insuliner ændres den 19. september 2022
Den 19. september 2022 ændrer vi tilskuddet til visse insuliner.
På bagsiden kan du se, om det har betydning for din behandling. Hvis din insulin
ikke er omtalt på bagsiden, skal du ikke foretage dig noget.
Står din insulin på den gule liste, vil du stadig få tilskud til din insulin, hvis din læge
vurderer, at du opfylder visse betingelser (klausuler). Det gør du sædvanligvis, hvis
du allerede er velbehandlet.
Står din insulin på den røde liste, vil du ikke længere automatisk kunne få tilskud,
men din læge kan i særlige tilfælde søge om det på dine vegne.
Tal med din læge
Står din insulin på bagsiden, skal du tale med din læge om din fremtidige
behandling, så du fortsat kan få tilskud til din insulin efter den 19. september 2022.
Det kan du for eksempel gøre næste gang, du alligevel skal til kontrol eller have
fornyet din recept. Din læge er også orienteret om ændringerne.
Hvorfor ændrer vi tilskuddet?
Vi ændrer tilskuddet, fordi nogle insuliner kun bør bruges af bestemte patienter,
eller fordi den ene insulin er dyrere end en anden, som er lige så effektiv.
Få mere at vide
På vores hjemmeside kan du læse mere om ændringerne og betingelserne for at få
tilskud: www.laegemiddelstyrelsen.dk/tilskud-aendringer-insuliner
Du kan også tilgå disse oplysninger ved at benytte nedenstående QR-kode.

Med venlig hilsen
Lægemiddelstyrelsen
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VIGTIGT: Er du i behandling med en insulin, der står på nedenstående lister, skal du
inden den 19. september 2022 tale med din læge om din fremtidige behandling.
Hvis du bruger en eller flere af følgende insuliner, skal lægen vurdere, om du er
omfattet af den tilhørende klausul (den gule liste).
Navn
Insulatard Penfill, cylinderampul
Insuman Basal, cylinderampul
Insuman Basal, flerdosispen
Humulin NPH KwikPen, fyldt pen
Insulatard FlexPen, fyldt pen

Du opfylder klausulen hvis:
Din diabetes er allerede velbehandlet på denne insulin.
Din diabetes er udløst af behandling med binyrebarkhormoner
som fx prednisolon.
Du har diabetes i forbindelse med graviditet.

Insulatard InnoLet, fyldt pen
Humulin NPH, hætteglas
Insulatard, hætteglas
Fiasp Penfill, cylinderampul
Fiasp PumpCart, cylinderampul

Du får for højt blodsukker umiddelbart efter et måltid på trods
af behandling med anden hurtigtvirkende insulin.

Fiasp FlexTouch, fyldt pen
Fiasp, hætteglas
Tresiba 100 Penfill,
cylinderampul
Tresiba 100 Flextouch, fyldt pen
Tresiba 200 Flextouch, fyldt pen
Toujeo DoubleStar, fyldt pen

Din diabetes er allerede velbehandlet på denne insulin.
Du har diabetes med gentagne tilfælde med for lavt
blodsukker på trods af behandling med anden
langtidsvirkende insulin.

Toujeo SoloStar, fyldt pen
Levemir, fyldt pen og
cylinderampul

Din diabetes er allerede velbehandlet på denne insulin.
Du har diabetes i forbindelse med graviditet.

Hvis du bruger en eller flere af følgende insuliner, skal du som udgangspunkt skifte
til en anden lige så effektiv insulin for fremover at kunne få tilskud (den røde liste)
Navn
Navn
Abasaglar KwikPen, fyldt pen

Humalog Mix25/ Mix50 100 E/ml Pen

Actrapid Penfill, cylinderampul

Humalog Pen

Apidra, hætteglas og cylinderampul

Humalog-Humaject Pen

Apidra SoloStar, fyldt pen

Insuman Rapid, cylinderampul

Humalog, hætteglas og cylinderampul

Insuman Rapid, flerdosispen

Humalog KwikPen

Insuman Rapid SoloStar, fyldt pen

Humalog Mix25 KwikPen

Suliqua, fyldt pen
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