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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ställer sig i huvudsak positivt till förslagen i
slutbetänkandet Översyn av maskinell dos, extempore och prövningsmedel m.m. (SOU 2018:53).
Nämnden har synpunkter kopplade till utredningens bedömning om att kommunerna bör
betala för en del av de kostnader som landstinget idag står för vad gäller maskinell
dosdispensering.
Den kommunala verksamheten berörs främst av maskinell dosdispensering, och i mindre
utsträckning av extemporeläkemedel. Nämndens svar inriktar sig därför på förslag kopplade
till maskinell dosdispensering.
Nämnden ställer sig positiv till utredningens huvudförslag för ny pris- och ersättningsmodell
för maskinell dosdispensering. I dagsläget kompenseras dosapoteken bland annat för
handelsmarginalen, skillnaden mellan apotekens inköps- och försäljningspris. Dosapoteken
kan öka förtjänsten genom att välja mindre, och dyrare, förpackningar. Förslaget innebär att
förutsättningarna för dosapoteken tydligare kommer att vila på den fasta dospengen istället
för handelsmarginalen. Modellen bedöms komma till rätta med dagens problem, och att ge
ökad tydlighet gällande kostnaderna.
Nämnden ställer sig positiv till att Upphandlingsmyndigheten föreslås att få i uppdrag att se
över hur upphandlande myndigheter kan utveckla arbetet med att upphandla maskinell dos.
Kommunal vård och omsorg har, precis som det beskrivs i utredningen, stor nytta av dosdispensering av läkemedel. Alternativet till maskinellt dosdispenserade läkemedel är
resurskrävande och innebär att kommunens sjuksköterskor måste dela upp patientens
läkemedel i dosett. Utredningen argumenterar för att kommunerna bör vara med och betala
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kostnaderna kopplade till maskinell dos på grund att det underlättar i deras verksamheter.
Nämnden hänvisar till att landstingens ansvar för dosdispensering också innebär att de
finansieras för uppdraget. Ansvaret för att tillhandahålla läkemedel vilar på landstingen, vilka
erhåller finansiering för dosdispenseringsuppdraget. Utredningen lämnar inget förslag till
förändring vad gäller ansvar eller ekonomiska ramar att ta ställning till. Den finansiering som
landstinget idag har för att genomföra sitt uppdrag omfattar dosdispenseringen och detta
behöver i så fall analyseras samtidigt som principfrågan, dvs. om finansieringen ska följa med
ansvar eller nytta och på vilket sätt.
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