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Nytt avtal om dosdispenserade läkemedel fr.o.m. 1 mars 2021 

Region Värmland har ungefär 8 000 patienter som får dosdispenserade läkemedel. Den 1 mars 2021 

går vi in i ett nytt avtal med Apotekstjänst. Eftersom det är samma dosleverantör som vi har idag 

krävs det inga åtgärder för att patienter och särskilda boenden ska fortsätta få leveranser av 

dosrullar.  

Nyheter/förbättringar i avtalet 

• Påminnelser om dospatienters behov av 

eventuell receptförnyelse av dosförpackade 

läkemedel skickas via brev till berörda 

mottagningar. Påminnelsen gäller enbart 

hemmaboende. För boende på SÄBO med mera 

finns idag stöd i ordinationssystemet Pascal.  

• För att minska förekomsten av ej uthämtade 

dospåsar från utlämnande apotek höjs kraven 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. 

• Det ska finnas flera kostnadsfria alternativ för dospatienter att betala sin egenavgift för 

läkemedel, därtill 30 dagars betalningsfrist. 

• Inga extra avgifter eller kostnader för dospatienter, region, kommun om behov finns av 
dosdispensering för längre tid till exempel i samband med resa. Detta kräver dock en 
tillräckligt lång hållbarhet hos aktuella läkemedel. 

 

Riktlinjen för Dosdispenserade läkemedel är under revidering och publiceras i Vida inom kort. 
Information om dosdispenserbart sortiment, rester, blanketter för exempelvis avvikelser och 
adressändring via Apotekstjänst webbsida https://www.apotekstjanst.se/dos.  

  
 
 

 
Spacer och tillhörande läkemedel finns nu i serviceförråden  

Flera enheter som har Läkemedelsservice har fått andningsbehållare (spacers) och inhalationssprayer 

tillagda i sina bassortiment under pandemin. För de enheter som inte har spacers och sprayer finns 

nu dessa att hämta i serviceförråden på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby. Följande produkter 

går att hämta på CSK (viss variation kan förekomma i Arvika och Torsby): 

Varunummer Vara/läkemedel Aktiv substans Styrka 

734101 Lèspace andningsbehållare/spacer med mask - - 

734100 Lèspace andningsbehållare/spacer med munstycke - - 

479543 Ventoline Evohaler, inhalationsspray, suspension Salbutamol 0,1 mg/dos 

005390 Atrovent, inhalationsspray, lösning Ipratropium 20 µg/dos 
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