
Køb foretaget i 2018
Har du købt medicinsk cannabis i forsøgsordningen i 2018, vil Lægemid-
delstyrelsen automatisk beregne og udbetale dit tilskud til din NemKonto 
senest i første kvartal af 2019.

Lægemiddelstyrelsen indberetter oplysninger om dine køb i 2018 til det 
Centrale Tilskudsregister for Cannabis. Derfor kan din tilskudsperiode og din 
saldo allerede være aktive den 1. januar 2019.

Eksempel på beregning af tilskud til medicinsk cannabis i 2018:
Købsdato Købspris Tilskud Egenbetaling CTR-C saldo
15. juni 2018 920 kr. 50 % 460 kr. 920 kr.
17. juli 2018 2.300 kr. 50 % 1.150 kr. 3.220 kr.

Saldo for køb af cannabis:  3.220 kr.   
Tilskud i alt    1.610 kr.
Egenbetaling i alt:   1.610 kr,
Startdato for tilskudsperiode:  15. juni 2018
Slutdato for tilskudsperiode:  14. juni 2019

Samlet udgift per tilskuds- 
periode (12 måneder)

Tilskud Egenbetaling

0 - 20.000 kr. 50 % Op til 10.000 kr.

Over 20.000 kr. -   0 % Hele produktets pris

For patienter med gældende 
terminalbevilling 100 % Ingen egenbetaling

Grænserne kan blive justeret 2 gange om året.

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning 
med medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.

Borgere, som har en gældende terminalbevilling får 100 % i tilskud. Andre borgere får 50 % i tilskud til et årligt 
forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger 20.000 kr. Når det samlede forbrug overstiger 20.000 kr. ydes 
der ikke længere tilskud, og der er derfor fuld egenbetaling til hele produktets pris. Tilskud til køb fra 1. januar 2019 
fratrækkes automatisk på apoteket i ekspeditionsøjeblikket.
 
De særlige tilskudsgrænser og tilskudsprocenter er vist i tabellen nedenfor: 

1 enkelt om den almindelige 
tilskudsordning:

Der ændres ikke i det normale 
behovsafhængige medicintil-
skudssystem. Det fortsætter, 
som du kender det og omfat-
ter al anden tilskudsberettiget 
medicin.

Klip ud og gem dine CTR oplysninger. Du kan få dem oplyst på 
apoteket og kan altid se dem på dine kvitteringer.

Medicinsk cannabis
Saldo for køb af cannabisprodukter
Slutdato for tilskudsperiode

Mine andre lægemider
Saldo for køb af anden medicin
Slutdato for tilskudsperiode

4 hurtige om den særlige 
tilskudsordning:

• Tilskuddet til medicinsk can-
nabis beregnes separat fra 
tilskuddet til din almindelige 
medicin. 

• Lægemiddelstyrelsen har 
oprettet et separat tilskuds-
register til beregning af til-
skud til medicinsk cannabis: 

Det Centrale Tilskuds-
register for Cannabis.

• Du skal være opmærksom 
på, at du nu kan have to 
CTR saldi og to tilskudspe-
rioder.

• Oplysninger om det ydede 
tilskud til cannabisslutpro-
dukter og tilskudsperioden 
fremgår af din kvittering fra 
apoteket.
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