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Dosdispensering av läkemedel
Rätt använt bidrar dosexpedition i många situationer till en god säkerhet i läkemedelshanteringen för den enskilda och är arbetsbesparande för vårdpersonalen. Dosexpedition medför också en minskad kassation av läkemedel, en
möjlighet till minskad risk för läkemedelsinteraktioner genom att förskrivande
läkare har tillgång till uppgifter om patientens samtliga läkemedel. Dosexpedition är dock inte alltid det bästa alternativet, t.ex. för vårdtagare med täta ändringar i läkemedelsbehandlingen, när läkemedel ordineras vid behov eller när
ett läkemedel inte kan dispenseras av olika skäl.
Apoteket AB har tillhandhållit dosexpedierade läkemedel utan kostnad för
patienten eller någon direkt kostnad för den huvudman som är patientens
vårdgivare. Kostnaden har finansierats gemensamt av alla landsting via Apoteket AB:s handelsmarginal. I samband med att Landstingsförbundet och staten kom överens om en ny överenskommelse1 om statens ersättning till landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna för åren 2005-2007 reglerades också frågan om dosdispensering. I avtalet står det att regeringen skall
verka för tjänsten dosdispensering fr.o.m. 2005 inte skall finansieras genom
Apoteket AB:s handelsmarginal. Landstingen har för perioden erhållit ersättning för dosdispensering motsvarande 155 000 patienter. Landsting och kommuner kan träffa avtal om hur den ekonomiska ersättningen lokalt kan regleras
mellan landstinget och kommunerna.
Huvuddelen av de patienter som får sina läkemedel dosdispenserade bor idag i
så kallade särskilda boenden i kommunal regi. Det är dock läkare verksamma
inom landstinget som tar beslut om en patient skall få sina läkemedel dosdispenserade. Det är därför viktigt att landsting och kommuner lokalt samarbetar
för att få till stånd en rationell användning av dosexpedition, utarbetar gemensamma rutiner för dosexpedition och tydliggör ansvarfördelningen mellan olika yrkeskategorier.
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För att läsa avtalet i sin helhet gå in på www.lf.svekom/lakemedel
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I syfte att underlätta kontakterna mellan kommuner och landsting bifogas en
förteckning över de kontaktpersoner i läkemedelsfrågor som finns utsedda i
varje landsting (bilaga 1).
Det är viktigt att beslut om dosdispensering som förpackningsform alltid utgår
från den enskilde patientens medicinska behov.
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Bilaga:
Kontaktpersoner i läkemedelsfrågor
F.k: Kontaktpersoner i läkemedelsfrågor
Läkemedelskommittéerna

Ellen Hyttsten
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