Stockholm 2015-05-31

Remissvar över remiss angående
Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och
prissättning,
SOU 2014:87
Svenska Psykiatriska Föreningen tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerade remiss. SPF
väljer att lämna synpunkter till den delen av betänkandet som handlar om maskinell
dosdispensering.
Många patienter med psykiska funktionsnedsättningar har nytta av dosdispenserade läkemedel.
Därför är det av högt intresse för oss psykiatrer att kunna planera, leda och kontrollera ordination av
läkemedel via dosdispensering på ett sätt som leder till att lagens krav på god och säker vård
upprätthålls.
Idag är det ff. a. säkerhetsbrister i ordinationsprocessen som framkommit även i en tidigare
utredning av läkemedelsverket. SPF anser i enlighet med läkemedelsverket att ordinationssystemet
Pascal och dosreceptet bör anpassas till användare och kvalitetssäkras för läkemedelshantering,
läkemedelsgenomgångar samt vid byte av vårdform. Journalsystemen bör integreras med Pascal.
Vidare behöver övergången mellan vårdformer felsäkras med avseende på att säkerställa att
dosreceptet är uppdaterat och korrekt.
SPF påpekar att säkerbristerna i ordinationsprocessen är så allvarliga att enstaka län (Jönköping)
väljer att för tillfället avstå ifrån att ordinera maskinell dosdispenserade läkemedel och många andra
län väljer att fortsätta användningen av system kring maskinell dosdispensering trots fastställda
allvarliga säkerhetsbrister.
SPF anser att det är viktigt att följa Läkemedelsverkets rekommendation angående tydliggörande av
ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna som är inblandade i hanteringen av maskinell
dosdispensering enligt nedan:
”Läkemedelsverket anser också att ansvar och roller måste göras tydligare, t.ex. med avseende på
vem som äger de olika systemen och programvaran. Detta kan innebära att författningsändringar
behöver göras. En riskhanteringsprocess med uppföljningar och spårbarhet samt dokumentering bör
införas. Läkemedelsverket föreslår också att en brett sammansatt gruppering av intressenter och
aktörer ska utgå från kunskaps- underlaget i Läkemedelsverkets utredning och ta det vidare för att
skapa enighet om framtida kvalitetskriterier för användning av dostjänsten på en omreglerad
marknad. ” (SOU 2014:87, s 355)
Syftet med översynen är att utforma ett regelverk och andra åtgärder som åstadkommer bl a god
tillgänglighet till dosdispenserade läkemedel samt en säker och ändamålsenlig
läkemedelsanvändning. För att utföra detta uppdrag är det nödvändigt att just se över hela
vårdkedjan.
Läkemedelsverket konstaterar dock i sin utredning att de inte fått i uppdrag att se över hela
vårdkedjan eller t.ex. klarlägga ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting. Det är dock i
samverkan mellan olika vårdgivare och stödsystem där det mest allvarliga säkerhetsbrister uppstår,
såsom IVO fastställer i sin utredning från 2013.
SPF anser därför att delmålen god tillgänglighet till dosdispenserade läkemedel samt en säker och
ändamålsenlig läkemedelsanvändning som är av högsta intresse för våra patienter kräver en vidare
utredning med ett tydligt uppdrag att se över hela vårdkedjan, där en brett sammansatt grupp av

aktörer ska utgå från kunskapsunderlaget i Läkemedelsverkets utredning.
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