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Nytt avtal med Apotekstjänst om 
dosdispenserade läkemedel

Den 1 mars går regionen tillsammans med 
övriga 6 regioner i mellansvenska regionen 
in i ett nytt avtal med Apotekstjänst 
avseende dosdispenserade läkemedel. 
Avtalet innehåller en del 
nyheter/förbättringar gentemot nuvarande 
avtal. Nedan följer de viktigaste 
förändringarna.

Påminnelser om dospatienters behov av 
eventuell receptförnyelse av dosförpackade 
läkemedel kan skickas via brev till berörda 
vårdcentraler/mottagningar för 
hemmaboende patienter utan hemsjukvård. 
Observera att påminnelser först har skickats 
till patienten tillsammans med dosrullen, 
men om förlängning ändå inte skett skickas 
påminnelsen till vården. För patienter på 
särskilda boenden samt patienter tillhörande 
hemsjukvård etc finns idag stöd i 
ordinationssystemet Pascal. För att minska 
förekomsten av ej uthämtade dospåsar från 
utlämnande apotek höjs kraven på att 
apoteken måste rapportera detta till 
Apotekstjänst, som i sin tur kontaktar 
angiven kontaktperson och/eller berörd 
förskrivare.

När nya dospåsar levererats till utlämnande 
apotek ska Apotekstjänst erbjuda 
kostnadsfritt SMS till de 
dospatienter/kontaktpersoner som anmält 
intresse och mobiltelefonnummer. Från den 
1 mars kommer det finnas flera kostnadsfria 
betalningsalternativ för dospatienter att 
betala egenavgiften för sina läkemedel, 
därtill tillkommer också 30 dagars 
betalningsfrist. Inga extra avgifter eller 
kostnader för dospatienter, region eller 
kommun kommer att tas ut om behov finns 
av dosdispensering för en längre tid, t ex i 
samband med resa. Detta kräver dock en 
tillräckligt lång hållbarhet hos aktuella 
läkemedel.

Ursprungstext:
Anna Thörn, Läkemedelscentrum Örebro

Fenemal avregistreras

Fenemal, tablett 50 mg, utgår och kommer 
att avregistreras. Även tabletten på 100 mg 
avregistreras senare under 2021. APL 
kommer tillverka kapslar som kan förskrivas 
som extempore-beredning, Fenobarbital
APL. Kapslarna ligger på 15, 50 och 100 mg. 

Lyrica stoppat för nyinsättning i Pascal 

Från och med 1 mars 2021 har 
dispmarkeringen för samtliga styrkor av 
Lyrica tagits bort i Pascal. Det innebär att 
nyinsättningar nu inte längre är möjliga att 
göra. Det går heller inte att genomföra 
ändringar i befintliga ordinationer och 
behålla dem i dospåsar.

Om förskrivaren väljer Lyrica kommer 
endast helförpackning vara möjligt för den 
nya eller ändrade ordinationen.

Befintliga ordinationer förskrivna före 1 
mars kommer att fortsätta produceras som 
tidigare tills de går ut eller ändras. Det är 
möjligt att förnya giltiga befintliga 
ordinationer, men inte att återinsätta en 
utgången ordination. 

Samtliga styrkor av Pregabalin är valbara för 
dispenserade doser. De visas upp i Pascal 
som dispenserbara alternativ vid ändring 
eller nyordination av Lyrica. 

Om pregabalin ska ordineras, välj 
pregabalingenerika även för de patienter 
som inte har dosdispensering.
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