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Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte  
patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling  
 
Listen har virkning fra den 16. december 2019 

 

 

 

 

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder.  
Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt: 

A. Behov for tæt styring af medicineringen  

 En korrekt anvendelse af lægemidlet forudsætter indgående kendskab til patienten 
samt en omfattende viden om lægemidlet og sygdommen. Denne viden besiddes 
kun af en specialafdeling. En patient, som lægefagligt kan vurderes som egnet til at 
blive fulgt fra egen læge eller speciallæge, forudsættes afsluttet til eventuel videre-
behandling i primærsektoren. 

B. Lægemidler fremstillet specielt til den enkelte patient  

 Lægemidler der ikke er standardpræparater og som det vil være unødigt besværligt 
for patienten at skulle rekvirere fra et privat apotek. Lægemidlerne fremstilles typisk 
kun på sygehusapoteker. 

C. Udlevering i henhold til særlige beslutninger  

 Regeringen har i flere tilfælde klargjort, at bestemte lægemidler skal udleveres ve-
derlagsfrit til ikke indlagte patienter. Det drejer sig om:  

 
1) Kytril, Zofran, Vogalene og andre kvalmestillende midler, der anvendes til cancer-

patienter.  
2) Parenteral ernæring til patienter med svært korttarmssyndrom.  
3) Samtlige udgifter til hjemmedialyse. 

D. Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter  

Der kan udleveres antipsykotika vederlagsfri i en begrænset periode på ca. to år til 
patienter med skizofreni i starten af deres sygdomsforløb samt til psykiatriske patien-
ter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt. Ligeledes gælder 
det patienter med betingede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behand-
ling, og patienter der er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling. 

De sidste nævnte grupper med patienter der er underlagt retslige foranstaltninger 
omfatter patienter med skizofreni, skizoaffektive psykoser, bipolar affektive sindsli-
delser og ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet). Vederlagsfri me-
dicin kan udleveres svarende til dommens længde. Udleveringen af vederlagsfri me-
dicin skal begrundes i ét eller flere af følgende behandlingsmæssige hensyn:  

 
1) Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/ Behandlings-psy-

kiatrien,  
2) behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/ behandlingspsykiatrien  

eller  
3) Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende  

compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv eller  
andre. 

E. Patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven 
(Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien) 

 Patienter, der i henhold til psykiatriloven efter udskrivning kan afhentes uden for  
 sygehusregi og bringes ind på psykiatrisk afdeling til tvangsmedicinering, kan få  
 medicin omfattet af listen udleveret vederlagsfrit. 

F. Udlevering til kortvarig behandling af akutte potentielt livstruende syg-
domme  

 Patienter med behov for kortvarig antitrombotisk behandling i tilknytning til medi-
cinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (efter individuel vurdering) skal efter 
dette kriterium fremover have mulighed for at modtage antitromboselægemidler i 
op til 35 dage vederlagsfrit. Dette gælder ligeledes patienter i behandling med an-
titrombotiske lægemidler i tilknytning til obstetrisk behandling (såvel profylaktisk be-
handling som behandling af eksisterende tromboser) i op til 6 uger efter fødsel.  
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G. Udlevering til patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det 

landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram 
 Det er med Kræftplan III aftalt, at alle borgere i alderen 50 – 74 år skal tilbydes scree-

ning for tyk- og endetarmskræft begyndende fra 2014. De omhandlede patienter, 
der skal koloskoperes i forbindelse med deltagelse i tarmkræftscreeningsprogram-
met kan få udleveret lægemidlet Moviprep. 

H. Behandling af infektion erhvervet under hospitalsindlæggelse 
 Patienter kan efter dette kriterium få udleveret vederlagsfri medicin omfattet af li-

sten til behandling af infektioner, som er erhvervet under indlæggelse på sygehus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlevering udover listen 

Udover listen kan lægemidler efter lægeligt skøn udleveres til kort tids forbrug 
efter udskrivning (f.eks. til kvalme- eller smertebehandling) og til færdiggørelse 
af kortvarende kure (f.eks. antibiotika). Desuden kan sygehuset udlevere læge-
midler, der skal indtages indtil behandling kan overgå fra sygehuslæge til prakti-
serende læge. Der vil endvidere blive udleveret lægemidler, der af Sundheds-
styrelsen er klassificeret til begrænset udlevering fra sygehus. En opdateret liste 
over lægemidler med begrænset udleveringsstatus findes på Sundhedsstyrel-
sens webside www.medicinpriser.dk/default.
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Patientgrupper ATC-kode Lægemidler Særlige betingelser 

Cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologi-
ske lidelser, (herunder knoglemarvsplanterede) 

A01AB 
A03FA  
A04 
A07A  
A07D 
B01AC 
B01AB  
B02AA 
B03XA 
G03HA  
H01CA03 
H01CB  
H02  
H05BX01  
J02A  
J05A 
L01  
L02 
L03A  
L04A  
M05B  
V03AF 

Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen  
Propulsiva  
Midler mod kvalme  
Antiinfektionsmidler til tarmen  
Peristaltikhæmmende midler (Antipropulsiva)  
Blodplade-aggregationshæmmere excl. hepariner  
Heparin-gruppen  
Aminosyrer (antifibrinolytika)  
Andre midler mod anæmi  
Antiandrogener, usammensatte  
Histrelin 
Antivæksthormoner  
Kortikosteroider til systemisk brug  
Cinacalcet  
Antimykotika til systemisk brug  
Antivirale midler til systemisk brug  
Cytostatika  
Hormonterapi  
Immunsystemstimulerende midler  
Immunsuppressiva  
Midler mod knoglesygdomme  
Afgiftningsmidler ved cytostatikabehandling  

Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Behandling, følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Behandling  
Behandling 
Behandling  
Følgevirkning  
Behandling  
Følgevirkning  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling, følgevirkning  
Behandling  
Behandling  
Behandling, følgevirkning 

Transplanterede patienter (organer og knoglemarv) A03FA  
A05AA02  
H02  
J01EE01 

Propulsiva  
Ursodeoxycholsyre  
Kortikosteroider til systemisk brug  
Sulfamethoxazol og trimethoprim 

Følgevirkning  
Følgevirkning  
Behandling  
Behandling 
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J02  
J05A  
L04A  
V03A  

Svampemidler til systemisk brug  
Antivirale midler til systemisk brug  
Immunosupressiva  
Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter  

Behandling  
Følgevirkning  
Behandling, følgevirkning  
Behandling, følgevirkning  

Tuberkulosepatienter 
 
 
 

J02  
J04A  
J01MA01  
J01MA14 

Svampemidler til systemisk brug  
Midler mod mycobakterier  
Ofloxacin  
Moxifloxacin 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 

Forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med 
leversygdom 

A07AA11 Rifaximin Behandling 

Hæmofilipatienter B02AA02  
B02BD 

Tranexamsyre  
Blodkoagulationsfaktorer 

Behandling  
Behandling 

Nyrepatienter i dialyse samt patienter med ”svær nedsat 
nyrefunktion” svarende til CKD (“chronic kidney disease") 
stadie 4 og 5, hvilket vil indbefatte eGFR under 30 ml/min 

A02A  
A11CC  
A12A  
B01  
B03XA  
B05CB01  
B05D  
B05Z  
H05BX01  
H05BX02 
V03AE  

Antacida  
Vitamin D og analoger  
Calcium  
Midler mod blodpropper  
Andre midler mod anæmi  
Skyllevæsker  
Peritonealdialysevæsker  
Hæmodialysekoncentrater  
Cinacalcet  
Paricalcitol 
Midler til behandling af hyperkaliæmi og -fosfatæmi  

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling  

Patienter med behov for parenteral ernæring B05BA Opløsninger til ernæring, parenteral Behandling 

Patienter med immundefekt J06BA Immunoglobuliner, normal human Behandling 

Patienter inficeret med Clostridium defficile A07AA09 
A07AA12 

Vancomycin 
Fidaxomicin 

Behandling 
Behandling 
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Patienter med hypofysesygdom samt patienter med me-
get lav højde uden væksthormonmangel.  
Dette inkluderer fx.Turnerpatienter, patienter med skelet-
dysplasi, nyreinsufficiente patienter, patienter med Pra-
der Willi samt Small for Gestational Age (SGA) 

G02CB03  
G02CB04  
G03B  
G03C  
G03F  
G03G  
 
H01A  
H01BA  
H01CB  
H02  
H03AA  
L02AE  
N04BC01 

Cabergolin  
Quinagolid  
Androgener  
Østrogener  
Gestagener og østrogener i kombination  
Gonadotropin og andre ægløsningsstimulerende 
midler  
Hypofyseforlapshormoner  
Vasopressin og analoger  
Antivæksthormon  
Kortikosteroider til systemisk brug  
Thyreoideahormoner  
Gonadotropinfrigørende hormon analoger  
Bromokriptin 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
 
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 

Patienter, som ikke når behandlingsmål for LDL-reduktion 
med maximalt tolereret lipidsænkende behandling (skal 
som minimum skal have forsøgt højdosis statin i kombina-
tion med ezetimibe) og som opfylder kriterierne for igang-
sætning af behandling med PSK9-hæmmer ift vejlednin-
gen fra RADS/Medicinrådet. 

C10AX14, 
C10AX13 

Rekombinante humane monoklonale antistoffer til 
behandling af hyperkolesterolæmi (PCSK9-hæmmer) 

Behandling 
 

Patienter med cystinose A16AA04 Mercaptamin Behandling 

Patienter med kronisk primær binyrebarkinsufficiens H02 Kortikosteroider til systemisk brug Behandling 

Patienter med HIV/AIDS A01AB  
A07A 
J01EC02  
J01EE01  
J01FF01  
J02A 
J04BA02 

Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen  
Antiinfektionsmidler til tarmen 
Sulfadiazin  
Sulfametoxazole med trimethoprim  
Clindamycin  
Svampemidler til systemisk brug  
Dapsone 

Følgevirkning  
Følgevirkning 
Behandling af parasitære sygdomme  
Behandling af parasitære sygdomme  
Behandling af parasitære sygdomme  
Følgevirkning  
Følgevirkning, ikke registreret. 

http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/318678#a000
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J05A 
L03A  
P01BD01 
V03A 

Antivirale midler til systemisk brug 
Immunsystemstimulerende midler  
Pyrimethamin  
Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter 

Behandling 
Behandling, følgevirkning  
Behandling af parasitære sygdomme  
Behandling, følgevirkning 

Patienter, der skal koloskoperes i forbindelse med det 
landsdækkende tarmkræftscreeningsprogram 

A06AD Moviprep Tarmtømning før undersøgelse 

Sklerosepatienter N07XX07 Fampridin Behandling af gangbesvær 

Patienter med aktiv bindevævssygdom eller autoimmun 
sygdom, som p.g.a. sygdommens karakter eller udvikling 
ikke kan behandles af praktiserende speciallæger eller af 
alment praktiserende læger 

L01AA01 
L04AX03  
L04A 

Cyclophosphamid  
Methotrexate  
Immunsuppressiva 

Behandling  
Behandling  
Behandling 

Patienter med kronisk viral hepatitis J05A  
L03A 

Antivirale midler til systemisk brug  
Immunsystemstimulerende midler 

Behandling  
Behandling 

Patienter med multiresistente stafylokokker A07AA09  
D06AX09  
D10AF01  
J01XC01  
J01XX08  
J01AA02  
J04AB02 

Vancomycin  
Mupirocin  
Clindamycin  
Fusidinsyre  
Linezolid  
Doxycyclin  
Rifampicin 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 
 

Patienter i antitrombotisk behandling i tilknytning til me-
dicinsk, kirurgisk og ortopædkirurgisk behandling (op til 
35 dage) 

B01AB04  
B01AB05  
B01AB10  
B01AX05  
B01AE07  
B01AF01  
B01AF02 

Dalteparin  
Enoxaparin  
Tinzaparin  
Fondaparinux  
Dabigatranetexilat  
Rivaroxaban  
Apixaban 

Behandling 
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Patienter i behandling med antitrombotiske lægemidler i 
tilknytning til obstetrisk behandling. Dette gælder såvel 
profylaktisk behandling som behandling af eksisterende 

tromboser (op til 6 uger efter fødsel)  

B01AB04  
B01AB05  
B01AB10  
 

Dalteparin 
Enoxaparin 
Tinzaparin 

Behandling  
Behandling 
Behandling 

Antipsykotika til patienter med skizofreni i starten af de-
res sygdomsforløb 

N05AB03  
N05AE03  
N05AE04 
N05AE05  
N05AF01  
N05AF05  
N05AH02  
N05AH03  
N05AH04  
N05AL05  
N05AX08  
N05AX12  
N05AX13 

Perphenazin  
Sertindol  
Ziprasidon  
Lurasidon 
Flupentixol  
Zuclopenthixol  
Clozapin  
Olanzapin  
Quetiapin  
Amisulprid  
Risperidon  
Aripiprazol  
Paliperidon 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling 

Antipsykotika til psykiatriske patienter med dom til be-
handling, patienter med betingede domme med vilkår om 
ambulant psykiatrisk behandling, og patienter der er prø-
veløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behandling 

N05AA02  
N05AB02  
N05AB03  
N05AD01  
N05AD03  
N05AE03  
N05AE04  
N05AE05 
N05AF01  
N05AF03  
N05AF05  
N05AH02  

Levomepromazin  
Fluphenazin  
Perphenazin  
Haloperidol  
Melperon  
Sertindol  
Ziprasidon  
Lurasidon 
Flupentixol  
Chlorprothixen  
Zuclopenthixol  
Clozapin  

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
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N05AH03  
N05AH04  
N05AL05  
N05AX08  
N05AX12  
N05AX13 

Olanzapin  
Quetiapin  
Amisulprid  
Risperidon  
Aripiprazol  
Paliperidon 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling 
Behandling 

Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirk-
ninger (EPS), kan være nødvendigt, når der har været for-
søg på skift til andet antipsykotisk præparat, nedjustering 
af dosis uden sufficient effekt og eller fjernelse af EPS 
 

N04AA02  
N04AA04  
N04AB02  
A03BA03 

Biperiden  
Procyclidin  
Orphenadrin  
Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved 
clozapin behandling) 

Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning  
Følgevirkning 

Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og ta-
chycardi, som følgevirkning af antipsykotisk behandling 

C07AA05 Propranolol Følgevirkning 

Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bi-
polar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), som 
har dom til behandling, betingede domme med vilkår om 
ambulant psykiatrisk behandling eller patienter der er 
prøveløsladt med vilkår om ambulant psykiatrisk behand-
ling 
 

N05AN01  
 
N03AF01  
N03AF02  
N03AG01  
N03AX09 

Lithium  
 
Carbamazepin  
Oxcarbazepin  
Valproinsyre  
Lamotrigin 

Behandling  
 
Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling 

ADHD patienter med dom til behandling, eller med betin-
gede domme med vilkår om ambulant psykiatrisk behand-
ling, eller er prøveløsladt med vilkår om ambulant psykia-
trisk behandling 

N06BA09 Atomoxitin Behandling 

Antipsykotika til patienter underkastet tvungen opfølg-
ning i henhold til psykiatriloven 

N05AA02 
N05AB02 
N05AB03 
N05AD01 
N05AD03 

Levomepromazin  
Fluphenazin  
Perphenazin  
Haloperidol  
Melperon  

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
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N05AE03 
N05AE04  
N05AE05 
N05AF01 
N05AF03 
N05AF05 
N05AH02 
N05AH03 
N05AH04 
N05AH05  
N05AL05 
N05AX08 
N05AX12 
N05AX13 

Sertindol  
Ziprasidon  
Lurasidon 
Flupentixol  
Chlorprothixen  
Zuclopenthixol  
Clozapin  
Olanzapin  
Quetiapin  
Asenapin  
Amisulprid  
Risperidon  
Aripiprazol  
Paliperidon 

Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 

Anticholinergika til behandling af ekstrapyramidale bivirk-
ninger (EPS), som følgevirkninger af antipsykotisk behand-
ling, til patienter underkastet tvungen opfølgning i hen-
hold til psykiatriloven 

N04AA02  
N04AA04  
N04AB02  
A03BA03 

Biperiden  
Procyclidin  
Orphenadrin  
Hyoscyamin (til behandling af hypersalivation ved 
clozapin behandling) 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 

Betablokker til behandling af bivirkninger som uro og ta-
chycardi, som følgevirkning af antipsykotisk behandling, til 
patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til 
psykiatriloven 

C07AA05 Propranolol Følgevirkning 

Stemningsstabiliserende præparater til patienter med bi-
polar affektiv sindslidelse (maniodepressiv sygdom), der 
er underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatri-
loven 

N05AN01  
N03AF01  
N03AF02  
N03AG01  
N03AX09 

Lithium  
Carbamazepin  
Oxcarbazepin  
Valproinsyre  
Lamotrigin 

Behandling  
Behandling  
Behandling  
Behandling 
Behandling 


