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Sådan læser du din kvittering fra apoteket
Medicintilskud fra det offentlige

På din kvittering kan du se, hvor meget du har fået i tilskud til dit køb. Du kan også se, hvor meget du i alt har købt
tilskudsberettiget medicin for i din tilskudsperiode (din CTR saldo) og se, hvornår din tilskudsperiode udløber.
Apotekerne bruger forskellige IT-systemer, så din kvittering kan se lidt
anderledes ud end den i eksemplet til højre.
Kvitteringen skal dog indeholde følgende oplysninger:
•
•

Dine CTR informationer. Saldo før og efter ekspeditionen og slutdatoen for din tilskudsperiode.
Medicinens navn og prisen - opdelt i din andel og det offentliges
andel, herunder også helbredstillæg fra kommunen.

Anvendt saldo i CTR er dit samlede køb af tilskudsberettiget medicin på recept - i din aktuelle tilskudsperiode. Det er din samlede CTR
saldo, som dit tilskud bliver beregnet på.
Medicinens navn er navnet på den medicin, der er udleveret til dig.
Sygesikringens andel er det beløb, du har fået tilskud fra Regionen.
Indberettet til CTR er medicinens tilskudspris.

Eksempel på kvittering
Apotek
Centret
2300 BY
TLF. 12345678
Åbningstider:
Mandag - Fredag : 9.30-19.00
Lørdag : 10.00-17.00
Recept 1790432 til 010151
Lis Hansen
Anvendt saldo i CTR 1.000
Medicinens navn
500
Sygesikringens andel 250
Indberettet til CTR
500
Kundens egenbetaling
Ny saldo i CTR
1.500

250

Kundens egenbetaling er den pris, du skal betale, når tilskuddet er
trukket fra prisen på medicinen.

Helbredstillæg:
Hvis du har et helbredstillæg, dækker kommunen en del af din egenbetaling på medicinen. Det vil fremgå af kvitteringen.

Tilskudsperiode og CTR saldo:
Tilskudsperioden følger ikke kalenderåret. Den starter første gang, du
køber tilskudsberettiget medicin, og løber et år fra den dato.
Din CTR saldo er det samlede beløb, du har købt tilskudsberettiget
medicin for i din nuværende tilskudsperiode.

Tilskudspris:

CTR udløbsdato 02-12-2016
-------------------------------------------------Total				250,00
-------------------------------------------------Betaling kontant		
250,00
=============================
Beløb inkl 25 % moms
16-01-2017 13:43 Bonnr 2345120149
Ekspedient 4 Kassenr. 5
OBS! Vi tager ikke varer retur
Tilskudsgrænser pr. 1. januar 2017 - voksne
0 950 kr.
950 - 1.565 kr.
1.565 - 3.390 kr.
3.390 -18.331 kr.
over 18.331 kr.

tilskud
tilskud
tilskud
tilskud
tilskud

0%
50 %
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Prisen på den billigste medicin inden for en gruppe (dvs. gruppen af
medicin med samme virksomme indholdsstof, i den samme styrke og
som bruges på samme måde).

Find mere information på www.medicintilskud.dk

Beløbsgrænserne reguleres hvert år den
1. januar.

