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Läkemedelsautomaten i serviceförrådet på CSK är åter i drift 

Den nya läkemedelautomaten i serviceförrådet på Centralsjukhuset i Karlstad är nu på plats och är 
åter i drift sedan fredagen den 4 december. Aktuellt sortiment i läkemedelsautomaten finns som 
vanligt under Läkemedelsförsörjning på Insikt. Under en övergångsperiod kommer en viss del av 
sortimentet från automaten att finnas tillgängligt på öppen hylla.  
 
Sjuksköterskor som behöver behörighet till automaten uppmanas att snarast kontakta 
lakemedelsforsorjning@regionvarmland.se och boka en tid för att registrera sitt kort och 
fingeravtryck. I kompetensverktyget finns en e-utbildning för hur automaten fungerar. Denna 
utbildning ska vara genomförd för att få tillgång till automaten. Du hittar utbildningen i 
kompetensverktyget genom att söka på ”läkemedelsautomat”.  

 
 

Rekvisition eller recept - vad blir skillnaden för region och patient? 

Läkemedel som rekvireras till vården upphandlas enligt Lagen om offentlig upphandling. I regionen 
finns gemensamma bestämmelser för några läkemedel som alltid ska beställas på rekvisition och 
inte förskrivas på recept. Bestämmelserna rör patienter som är folkbokförda i Värmland. 
 
Ordination av läkemedlen görs i Cosmic och i aktuella ordinationsmallar finns information om att 
läkemedlen ska beställas på rekvisition och inte förskrivas på recept. Även för dospatienter görs 
endast ordination i Cosmic, eftersom Pascal används för receptförskrivning. I Pascal finns inte 
regionanpassad information om att vissa läkemedel ska beställas på rekvisition.   
  
Läkemedel som rekvireras bekostas helt av regionen. Merkostnaden för att förskriva något av de 
berörda rekvisitionsläkemedlen på recept kan bli stor. För Prolia är differensen ungefär 200 kronor 
per förpackning. Trots att det inte är en så stor summa var utfallet för merkostnaden drygt 250 000 
kronor under perioden 2018 till och med oktober 2020 (beräknat på priser år 2020).  
Om rekvisitionsläkemedel förskrivs på recept kommer patienten själv att betala en del av beloppet 
och här kan rättviseaspekten för våra patienter beaktas.   
  
Om du har förskrivit ett rekvisitionsläkemedel och senare 
upptäcker att det innefattas av en rekvisitionsrutin, kan du alltid 
makulera receptet utan att påverka ordinationen. Makulering av 
ett recept gör du i Läkemedelslista eller Receptöversikt genom att 
högerklicka på önskat läkemedel och välja Makulera recept. 
  
Mer detaljer om priser och hantering finns i rutiner i Vida, som 
hittas via nedanstående länkar eller vid sökning på aktuellt 
läkemedelsnamn:  
 

• Zoledronsyra och denosumab 

• Intravenöst järn 

• GnRH-analoger 

• Zoledronsyra 4 mg 

• Läkemedel vid palliativ vård i livets slutskede 

 

Läkemedel som berörs: 
Prolia 60 mg 
Aclasta 5 mg 
Ferinject 50 mg/ml 
Monofer 100 mg/ml 
 
Särskilda bestämmelser finns 
även för Leuprorelin Sandoz, 
Pamorelin 22,5 mg, 
zoledronsyra 4 mg samt 
läkemedel som används vid 
palliativ vård i livets slutskede.  
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