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Rekommendation egenfinansierad dosdispensering

Läkemedelskommittén avråder förskrivare från att registrera samtycke

för personer som önskar egenfinansierad dosdispensering.

Flera apotekskedjor erbjuder en tjänst som innebär att privatpersoner kan få sina
läkemedel dosförpackade och då själva betala för den tjänsten.
 
Läkare kan idag utifrån en patients medicinska behov bedöma att dosförpackade
läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då
kostnaden för läkemedlen, men inget för dosförpackningstjänsten. För dessa patienter
har Region Sörmland upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en dosleverantör.
 
I dagsläget finns många svårigheter som inte är tillräckligt utredda kring den
egenfinansierade dosförpackningstjänsten. Sjukvården saknar bland annat rutiner för att
hantera personer med olika dosleverantörer och där ansvarsförhållandena inte är
klarlagda.  

Kom ihåg att rapportera misstänkta läkemedelsbiverkningar

Drygt ca 7300 rapporter om misstänkta biverkningar skickades in i Sverige förra året,
varav 86 rapporter från Region Sörmland. Förmodligen uppmärksammas fler
biverkningar än så under ett år, prata gärna med dina kollegor om hur ni kan påminna
varandra om att rapportera.
 
Rapportering av misstänkta biverkningar ger ökad kunskap om ett läkemedels säkerhet,
det du rapporterar idag ökar patientsäkerheten i morgon. Kunskapen om mer ovanliga
och sällsynta biverkningar kan vid godkännandet vara begränsad och upptäcks först när
läkemedlet använts av ett stort antal personer under en längre tid. Anställd hälso- och
sjukvårdspersonal dvs. läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare ska rapportera
misstänkta biverkningar, skyldigheten att så görs ligger hos sjukvårdshuvudmannen.
 
Det räcker med en misstanke om läkemedelsbiverkan för att skicka in en rapport, den
behöver varken vara utredd eller bekräftad. Det är särskilt viktigt att rapportera
misstänkta biverkningar för läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning.
De är märkta med en upp-och-nedvänd svart triangel (▼) i produktinformationen och
syns i FASS.  Rapportering via e-tjänst på Läkemedelsverkets hemsida är enklast och
rekommenderas, men blankett för utskrift finns som alternativ, se Rapportera misstänkta
biverkningar | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency
(lakemedelsverket.se)  

Regiongemensamma licenser för läkemedel

Nu finns det gemensamma licenser för Region Sörmlands alla verksamheter (sjukhus,
vårdcentraler och folktandvård). Initialt prövas detta för ett tiotal läkemedel som är vanligt
förekommande på ett större antal kliniker/verksamheter i regionen. Exempel på sådant
läkemedel är Ceftazidim Dr Eberth 1g. Här hittar du information om alla
regiongemensamma licenser.
 

https://regionsormland.se/
https://www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar
https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelslicenser/


För att få förskriva läkemedel som inte är godkända i Sverige, s.k. licensläkemedel, ska
förskrivare i KLAS (kommunikationslösning för licensansökan på eHälsomyndighetens
webbsida) motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel. Apotek kan därefter
ansöka om licens för att få sälja läkemedlet. Syftet med de regiongemensamma
licenserna är att underlätta hanteringen i samband med licensmotivering/licensansökan
och därmed minska det administrativa arbetet. Licensmotivering för de
regiongemensamma licenserna skrivs av läkare på Läkemedelskommittén. För övriga
läkemedel skriver ansvarig läkare på kliniken licensmotivering på sedvanligt sätt.
 
Uppdaterad rutin för Licensläkemedel – licensmotivering och beställning
För läkare som ska skicka licensmotivering för läkemedel som ej är godkända i Sverige
finns nu en uppdaterad rutin, för läkemedel på rekvisition. Nytt är att man ska välja
Sjukhusapoteket Eskilstuna i KLAS, (kommunikationslösning för licensansökan) när man
skickar in sin licensmotivering. Se rutin "Licensläkemedel – licensmotivering och
beställning" . Mer information finns på samverkanswebben, läkemedelslicenser.

Nya beviljade regionlicenser

Substans, läkemedelsform och styrka      
ceftazidim, inj, 1g
klemastin, inj, 2 mg/2 ml
ceftibuten, oral susp, 36 mg/ml
ceftibuten, kapsel, 400 mg
vitamin B1 B6 B12, inj,
vitamin B1, inj, 50 mg/ml
diazepam, inj, 5 mg/ml
 
Läs mer om regionlicenser på samverkanswebben 

Utbildningsmaterial – inför delegering av läkemedelshantering

Nu finns ett särtryck ur ”Läkemedelshantering i Sörmland” som kan användas i samband
med utbildning av personal som ska få delegering av läkemedelshanteringsuppgifter.
 
Särtrycket ”Utbildningsmaterial - inför delegering av läkemedelshantering” innehåller de
avsnitt som är särskilt viktiga för vårdpersonal inför delegering av läkemedelshanterings-
uppgifter inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.
Läs mer här om inför delegering av läkemedelshantering .

Kommande Skypeföreläsningar

Vi gör nu ett sommaruppehåll på våra Skypeföreläsningar. Vi tackar för stort deltagande
på våra föreläsningar samt engagemang och givande diskussioner. Förslag på ämnen
och gärna föreläsare tas tacksamt emot för höstens föreläsningar, skicka in era förslag till
Läkemedelskommittén. Höstens första föreläsning beräknas äga rum den 1 september. 
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