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2015-06-17 
 
Till Socialdepartementet 
 
Dnr S2014/9003/FS 
 
Remiss avseende utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87 
 
Apotekarsocieteten har beretts tillfälle att besvara ovanstående remiss. 
 
Apotekarsocieteten (APS) har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som oavsett profession är 
intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Inom ramen för detta är 
föreningens mål en bra utveckling och användning av läkemedel. Utifrån detta avger föreningen följande remissvar. 
 
Läkemedel för djur 
Apotekarsocieteten instämmer med de förslag som utredningen föreslår då de synpunkter som vi tidigare framfört 
tillgodoses av utredningens förslag. Det gäller särskilt dessa frågor: 

 
Inrättandet av särskilda apotek som endast expedierar läkemedel för djur sk djurapotek, tillgänglighet och 
tillhandahållskyldighet 
Det är av stor vikt att tillgängligheten till djurläkemedel förbättras. Därför ser APS positivt på utredningens 
ställningstagande att samtliga öppenvårdsapotek har skyldighet att tillhandahålla djurläkemedel. APS anser 
även att vid sidan av traditionella apotek bör även speciella djurapotek tillåtas, utan skyldighet att 
tillhandahålla humanläkemedel för humant bruk. Krav på farmacevtisk kompetens.  
 
Tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek inkl särskilda djurapotek samt tillsyn av dessa 
APS anser att det som för öppenvårdsapotek ska finnas motsvarande begränsningar i vilka grupper som får äga 
och driva djurapotek. Vad gäller tillsyn är våra synpunkter till godosedda i utredningens förslag. 
 
Receptregister och statistik 
Inget att tillägga 

 
Maskinell dos 
Utredningens fokus har varit den maskinella dosdispenseringen och inte tjänsten dosdispensering som 
helhet. APS har inget att erinra om utredningens slutsatser att maskinell dosdispensering är tillverkning 
och att tillstånd endast får beviljas den som har beviljats tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek eller 
annan vårdgivare. Vi tillstyrker även att en separat modell för periodens vara tas fram för läkemedel som 
ska dosdispenseras. Vad gäller utredningens förslag om krav på läkemedelsgenomgångar och information 
vill vi göra följande tillägg: 
 
Läkemedelsgenomgångar  
Vi tillstyrker utredningens förslag om att en läkemedelsgenomgång ska göras innan en patient sätts in på maskinell 
dosdispensering men anser utöver detta att en läkemedelsgenomgång bör göras årligen. Då dosdispensering är ett 
trögt system vad gäller förändringar och ger långa ledtiderna med stopptider etc anser vi det vara befogat med en 
årlig läkemedelsgenomgång.  
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Informationsblad  
På påsarna står vilka läkemedel som är i påsen men vi anser att den informationen ska kompletteras med 
information på papper om vilka läkemedel som ingår i resp dos och där även framgår att ändringar i utseende på 
tabletterna mot tidigare beror på periodens vara. Denna text borde kunna göras generell och tas fram automatiskt i 
samband med packning av tabletterna.  
 
Utöver detta vill Apotekarsocieteten lyfta på följande aspekter på hela tjänsten dosdispensering, där den maskinella 
dosdispenseringen är en del. 

  
Patientsäkerhet  
Grunden i det hela är att alltid ha patienten för ögonen och att systemet kan ge en bra patientsäkerhet. Med tanke 
på patientsäkerhet är det viktigt att den läkare som ansvarar för patientens dosdispensering har tillgång till all 
förskrivning som patienten får. Detta aktualiserar igen vikten av att få IT-system som är gemensamma för alla 
vårdgivare i hela vårdkedjan sluten-öppen-kommunal.  
 
Ansvarsfördelning  
Denna fråga är viktig. Vem har totalansvaret för patientens förskrivning och ansvarar för att ändringar görs i 
underlagen till dosdispenseringen inkl förnyelse av recepten? Dessa måste förnyas en gång per år och vems ansvar 
är att detta blir gjort? Har de som gör dosdispenseringen något system/ansvar för detta eller ligger hela ansvaret på 
förskrivaren?  
 
Vårdens övergångar  
Detta är som vid all läkemedelsförskrivning en svag länk. Hur sker informationsöverföringen? IT-systemen och bra 
processer enligt ovan skulle underlätta.  
 
Möjligheten till förändringar i ordination  
Här bör flödet ses över så det blir lättare att göra förändringar och att de slår igenom tidigare. I dag kan det dröja 
fyra veckor innan en ändring slår igenom.  

 
Särläkemedel  
Särläkemedel är en administrativ beteckning som kan förändras över tiden. Dessa läkemedel är enligt sin definition 
avsedda för små patientgrupper (i Sverige 1 patient/10 000).  
Då det handlar om små patientgrupper bör användningen av dessa läkemedel koncentreras till ett fåtal kliniker som 
får bygga upp en kompetens och kan bidra till utveckling av läkemedlet. Vad gäller finansiering så bör de ligga på 
nationell nivå och bör utredas enligt utredningens förslag. I takt med att mer kunskap byggs upp och fler patienter 
kan få ta del av dem kan de överföras i de vanliga systemen i läkemedelsförmånen. Detta gör att det i början heller 
inte alltid kan vara möjligt att dela upp dem i öppen och sluten vård och därmed olika betalningssystem.  
 
 
Enligt uppdrag 
 
Birgitta Karpesjö, Leg apotekare 
Kommunikationsansvarig 
Apotekarsocieteten 
Postadress: Box 1136, 111 81 Stockholm 
Besöksadress: Wallingatan 26 A, 111 24 Stockholm 
Telefon/mobil: 08-723 50 42 
E-post: birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se 
www.apotekarsocieteten.se 
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