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Avrådande angående patientfinansierad
dosdispensering
Bakgrund
För personer som inte kan klara sin
läkemedelshantering själv, t ex. på grund av fysiska
och/eller psykiska hinder, kan dosförpackade
läkemedel vara ett alternativ. Läkare bedömer i
samråd med patient/närstående om det är lämpligt,
och om patienten uppfyller Region Västerbottens
kriterier för dosdispenserade läkemedel.
I de fall där läkare bedömer att dosförpackade
läkemedel är lämpligt betalar Region Västerbotten
patientens dosdispenseringskostnad. Patienten
betalar sina läkemedel enligt
högskostnadsmodellen.
Apoteket AB lanserar nu en tjänst som riktar sig till
privatpersoner med erbjudande att själv betala för
dostjänsten. I skrivande stund pågår
reklamkampanj, bl.a. med TV-sänd reklam.
Patienter som tecknar sig för dostjänsten måste
registreras i ordinationsverktyget Pascal, vilket
enbart kan göras efter att en läkare registrerat
patientens samtycke.
Region Västerbottens ställningstagande
För dem som av medicinska skäl uppfyller Region
Västerbottens kriterier för dosförpackade läkemedel
finansieras dosdispenseringskostnaden av regionen.

Regionen upphandlar tjänsten och har för
närvarande avtal med Svensk Dos. I avtalet regleras
bl.a. krav på leveranssäkerhet av dosdispenserade
läkemedel.
Den tjänst som nu lanseras riktar sig till
privatkunder som inte har några medicinska skäl att
få dispenseringstjänsten finansierad av regionen.
Regionen menar att det i dagsläget finns för många
svårigheter och osäkerhetsmoment som inte är
tillräckligt utredda. Dispenserade läkemedel kostar
i många fall mer än läkemedel på sedvanliga recept,
vården saknar rutiner för att hantera patienter med
olika dosleverantörer, maskinell dosdispensering
innebär merarbete för förskrivaren och frågan om
vem som ytterst ansvarar för dessa patienter är inte
utredd. Vilka medicinska risker detta kan innebära
är inte fullständigt klarlagt.
Vid uppstart av ny dospatient krävs, förutom
registrering av patientens samtycke till att bli
dospatient, även en verifiering av befintliga e-
recept. Ställningstagande ska tas till om dessa
läkemedel fortfarande är aktuella, om de ska
dosdispenseras eller ej, doseringstider, ev.
interaktioner etc. Detta moment är vanligtvis
relativt tidskrävande och tillgång till patientjournal
anses nödvändigt för att överföringen ska kunna
göras patientsäkert. Det krävs även att uppdatering

görs i journalen för att kopplingen mellan Pascal
och NCS cross ska aktiveras. Det är i nuläget
något oklart hur denna receptomvandling ska ske
för patienter med privatfinansierad dos samt vem
som i slutändan är ansvarig för processen.
Inom primärvården finns personalbrist och
arbetssituationen är stundtals ansträngd. Frågan
om registrering av personer i Pascal som önskar
egenfinansierad dosdispensering kommer
troligen gå till läkare inom primärvården. Region
Västerbotten ser inte det som en lämplig lösning
att ytterligare belasta primärvården eftersom det
riskerar att försämra för de patienter som har
störst medicinskt behov av läkarkontakter och då
patientsäkerhetsrisker för nya privatkunder inte
kan uteslutas.
Rekommendation
Regionledningen och Läkemedelskommittén i
Västerbotten avråder tillsvidare förskrivare från
att registrera de personer i Pascal-systemet som
själva önskar betala för tjänsten dosdispensering.
Region Västerbotten kommer att revidera sin
rekommendation om förutsättningarna förändras.
Bo Sundqvist, Distriktsläkare, Ordförande
Läkemedelskommittén, Region Västerbotten
Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör,
Region Västerbotten

https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/170221_Anvisningar f�r dosdispenserade l�kemedel slutversion.pdf
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/170221_Anvisningar f�r dosdispenserade l�kemedel slutversion.pdf


MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser,
disputationer och andra evenemang av medicinskt intresse i
hela Västerbotten – bidrag mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Rättelse från tidigare nummer av
MediACin nr 12/19 augusti.

Silvernitratstickor från Grafco har som tidigare
meddelats utgått.
För närvarande inom Region Västerbotten kan
Silvernitratstickor endast beställas som
licensläkemedel via Apoteket AB. En läkare vid
enhet som har behov av Silvernitratstickor behöver
därför skriva/söka en generell Licensmotivering
via KLAS.
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/

Uppgifter för Licensansökan:
Preparatets namn: Avoca caustic applicator
Läkemedelsform: 100 stickor
Läkemedelsstyrka: 75 % silvernitrat, 25 %
kaliumnitrat
Tillståndsinnehavare: Bray Group Limited,
Storbritannien.
Ledtid 1–2 dagar,

http://lita.vll.se/dokumentportal/Document/ShowD
ocument/200109

Efter att Licensansökan har handlagts kan behörig
sjuksköterska vid enheten beställa enligt sedvanlig
läkemedelsbeställning i Maximo Läkemedel:
Avoca Silver Nitrate applicator 75 %. 100 st. Pris
699 kr. varunummer: 742871.

Utredning om en utvidgad generell licensansökan
för hela Region Västerbottens primärvård pågår.

Om den medicintekniska CE märkta produkten
Silverin Sticks från Rösch & Handel som
innehåller 50 % silver och 50 % kaliumnitrat kan
ingå i ett Apotekssortiment via ApoEX from april
2020 eller kan beställas via vårt beställningssystem
Economa (grossistavtalet) är också under
utredning.

Apoteket AB har med anledning av den
kvarvarande korta avtalstiden för Region
Västerbotten till april 2020, ingen möjlighet att ta
in den medicintekniska CE märkta produkten
Silverinsticks i sitt beställande sortiment, därför är
för närvarande licensläkemedlet det enda
alternativet för Silvernitratstickor.

Inger B Jonsson, Läkemedelssjuksköterska,
Läkemedelsenheten Region Västerbotten

Datum för höstens Läkemedelsluncher
”Save the date”

23/10 Psykiatri
20/11 Läkemedelsverket
18/12 Klinisk mikrobiologi
Mer information kommer i nästa nummer av
MediACin

Vecka 40
Tisdag 1 okt - onsdag 2 okt
EU falls festival 2019
Konferens
Folkets hus Umeå
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Onsdagen 2 okt 09:00-11:00
Mittseminarium – Den viktiga rollen för
vänster förmaksfunktionsparametrar i klinisk
praxis.
Ibadete Bytyci
Medicinklin bibl, målpunkt B41, plan 4.
Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Torsdagen 3 okt – fredagen 4 okt
5th Swedish Research Cancer Meeting
Konferens
Folkets hus Umeå
Inst. för strålningsvetenskaper

Torsdagen 3 okt 08:30-15:00
Seminarium: Träning för äldre
Flera internationella kända forskare
B302 Vårdvetarhuset
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering
Föranmälan krävs

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/
http://lita.vll.se/dokumentportal/Document/ShowDocument/200109
http://lita.vll.se/dokumentportal/Document/ShowDocument/200109

