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Region Kronoberg har Apoteket AB som leverantör när det gäller dosdispenserade
läkemedel samt expedition av helförpackningar till patienter som är anslutna till tjänsten.
Dosapoteket skickar regelbundet statusrapport om läget kring dosproduktion, expediering
av hela förpackningar och leveranser.
I händelse av produktionsstörningar hos dosapoteket måste det finnas en plan för att
säkerställa att patienter med dosdispenserade läkemedel kan erhålla sin
läkemedelsbehandling. I Kronobergs län finns patienter med dosdispensering både inom
kommunal och regional verksamhet och båda vårdgivarna behöver planera för att
säkerställa god hantering av patienters läkemedel vid eventuella störningar i
dosdispenseringstjänsten.
Regionen har därför tagit fram en plan för prioriteringsordning vid eventuell driftsstörning.
Planen innebär att man i ett första steg prioriterar produktionen av dosrullar före
expediering av hela förpackningar. Detta ger ett merarbete för kommunens personal som
då behöver hämta hela förpackningar på det lokala apoteket. Det resulterar också i en ökad
belastning på det lokala apoteket.
Om dosapoteket trots denna åtgärd inte har kapacitet att fullfölja sitt uppdrag är steg två i
planen att produktionen av dosrullar till patienter i ordinärt boende och patienter i ordinärt
boende med hemtjänst prioriteras före patienter boende på kommunernas särskilda
boenden.
Om patienter på SÄBO inte kan få sina läkemedel dosdispenserade betyder det att
kommunernas personal måste dela läkemedlen i dosetter, vilket innebär ett avsevärt
merarbete för kommunernas sjuksköterskor.
Om steg två i kontinuitetsplanen måste tas, så beställer läkemedelsenheten en volyms- och
sortimentslista från dosapoteket som beskriver vilka läkemedel som behövs på olika SÄBO.
Listan används som underlag när läkemedelsenhetens personal beställer läkemedlen från
ApoEx.
Läkemedlen levereras sedan till de kommunala läkemedelsförråden där läkemedlen delas i
dosett med läkemedelslistan i Pascal som underlag. Här kan det bli problem med att de
kommunala läkemedelsförråden inte är tillräckligt stora för att rymma alla läkemedel och
alternativa utrymmen kan behöva användas. Tiden från beställning av läkemedel till
leverans av läkemedel till förråden beräknas ta 3–5 arbetsdagar.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.
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Varje kommun ansvarar för att ha rutiner för hur läkemedelshanteringen ska lösas om
ovanstående åtgärder måste vidtas.
Ansvarig sjuksköterska kan i samråd med ansvarig läkare besluta om det tillfälligt går att
göra uppehåll med något läkemedel. Åtgärden kräver dock god kännedom om enskilda
patienter. Uppföljning av ansvarig läkare ska planeras om det inte är känt hur länge
driftstörningen kommer att pågå.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras.

Sida 2 av 2

Page 2 of 2

