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Resumé av handboken Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling
Var kan jag köpa läkemedel?

Måste jag betala alla läkemedel själv?

I Finland får man läkemedel bara på apotek.
På apoteket får du receptmediciner som en läkare har ordinerat.
På apoteket får du också egenvårdsläkemedel och vårdartiklar.

I Finland betalar du i allmänhet inte hela priset
för läkemedel som en läkare har ordinerat.
Fpa betalar ersättning för läkemedel
som en läkare har skrivit recept på.
Vanligtvis får du Fpa-ersättningen för
ditt läkemedel redan på apoteket.
Alla läkemedel omfattas inte av Fpa:s ersättning.

På apoteket får du råd om hur läkemedlen
och vårdartiklarna ska användas.
Du kan be en annan person ta ut dina läkemedel på apoteket.
Den andra personen ska då ha med sig din
patientanvisning på papper eller ditt Fpa-kort.
Din läkare gav dig en patientanvisning
när du besökte läkaren.
Bruksanvisningen för egenvårdsläkemedel finns i förpackningen.
På ett receptläkemedel är läkarens anvisning om hur
läkemedlet ska användas fäst med en klisterlapp.

Läkemedlet kan ge rätt till grundersättning
eller till specialersättning.
När Fpa betalar ersättning för ett läkemedel ska du varje år
själv betala en andel som är 50 euro.
Den egna andelen vid ersättning av läkemedel gäller inte
barn under 19 år.
Ifall du använder många läkemedel som ersätts
kan den del som du ska betala själv på ett år
överstiga det så kallade takbeloppet,
som är ca 600 euro.
Takbeloppet för läkemedel är det högsta belopp
som du själv betalar per år för läkemedel.
Efter det betalar du bara 2,50 euro till slutet av året
för läkemedel som ersätts.
Du kan be om mer information om
läkemedelsersättningar på apoteket.
Ta alltid med ditt Fpa-kort eller
patientanvisningen på papper till apoteket.

Hur ofta kan man ta ut läkemedel
med ersättning på apoteket?
På apoteket får du en läkemedelsmängd
för högst 3 månader i sänder.
Det betyder en behandlingstid på 90 dagar.
Utgående från doseringsanvisningen för ditt läkemedel
beräknas hur många läkemedelsförpackningar som
Fpa ersätter på en gång.
Du får mer läkemedel med ersättning på apoteket först efter att
du använt nästan allt av det preparat som du köpte
föregående gång.

Vad betyder utbyte av läkemedel?
Apoteket är skyldigt att berätta för dig ifall det finns ett likadant
läkemedel av en annan tillverkare som är billigare.
Om du vill får du detta läkemedel på apoteket.
Det är förmånligt för dig.
Om du inte vill byta ut läkemedlet
måste du själv betala prisskillnaden.
Din läkare kan också förbjuda utbytet.
Då får du ersättning för hela priset på läkemedlet.
Det är tryggt att byta läkemedel.
Ett likadant läkemedel av en annan tillverkare innehåller
lika stor mängd av samma verksamma ämne.

Vad är Mina Kanta-sidor?
Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för allmänheten.
Där ser du på finska och svenska vilka uppgifter
som hälso- och sjukvården har antecknat om dig
och dina läkemedel.
Du kommer in på tjänsten via webbplatsen Kanta
och på adressen kanta.fi.
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