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Kommunstyrelsen 

Yttrande över remiss av Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge remissyttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Socialdepartementet har remitterat betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53) till Uppsala kommun för yttrande senast den 
27 november 2018. 
 
Betänkandet kan laddas ned från regeringens webbplats regeringen.se. Sammanfattningen 
bifogas som bilaga 2. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och omsorgsförvaltningen. 
 
Föredragning 
Utredningen har haft i uppdrag att: 

 se över marknaden och regelverket för s.k. maskinell dosdispensering, dvs. att 
tabletter och kapslar tas ur läkemedlens originalförpackningar och ompaketeras 
maskinellt till särskilda dospåsar för enskilda patienter, 

 lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till 
försökspersoner och prövningsställen, 

 se över marknaden och regelverket för extemporeläkemedel och lagerberedningar, 
samt 

 lämna förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel via 
den elektroniska kommunikationslösningen för licensansökan. 

 



I förslaget till yttrande lämnar Uppsala kommun synpunkter på utredningens slutsatser när det 
gäller fördelningen av ansvar, nytta och kostnader mellan landsting och kommuner för 
maskinell dosdispensering. 
 
Utredningen bedömer att efterfrågan av maskinellt dosdispenserade läkemedel kommer att 
öka framöver och pekar på flera nyttor med tjänsten, bl.a. tidsvinster för kommunal 
vårdpersonal. Utredningen anser att dagens fördelning av kostnader mellan landsting och 
kommuner inte återspeglar nyttan och ansvaret eftersom det är landstingen som upphandlar 
och finansierar maskinell dosdisponering. Utredningen anser att det är viktigt att landstingen 
och kommunerna samverkar kring upphandling av maskinell dosdispensering, t.ex. 
beträffande finansiering av och kravspecifikationer på tjänsten. Utredningen anför att i 
framtiden kan även situationen uppstå att landstingen upphandlar dostjänsten för vissa 
dospatienter och kommunerna för andra. Kommunerna bör enligt utredningen kunna ta över 
vissa kostnader för dosdispensering. Utredningen lämnar dock inga författningsförslag eller 
andra skarpa förslag i betänkandet. En närmare redogörelse för utredningens analys och 
slutsatser i denna del ges i avsnitten 4.4–4.5 i betänkandet. 
 
I förslaget till yttrande konstaterar Uppsala kommun att kommunen redan i dag samverkar 
med Region Uppsala om läkemedel och att samarbetet med regionens läkemedelskommitté 
fungerar bra. 
 
Uppsala kommun anser i förslaget att landstingen är bäst lämpade att ansvara för 
upphandlingar av maskinell dosdispensering. För det första har kommunen inte läkare eller 
apotekare anställda, kompetenser som rimligtvis behövs vid den här typen av upphandlingar. 
För det andra kan kommunen inte styra kostnaderna eftersom det är landstingen som 
föreskriver och har ansvar för läkemedel, inte kommunen. Detta sammantaget gör det svårt 
för kommunen att genomföra bra upphandlingar. 
 
Om ansvar och kostnader för maskinell dosdispensering överförs till kommunen bör 
kommunen enligt yttrandeförslaget kompenseras genom en omfördelning av det statliga 
stödet för läkemedelskostnader. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
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Yttrande över betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53) 

Uppsala kommun väljer att yttra sig över betänkandet Översyn av maskinell dos, extempore, 
prövningsläkemedel m.m. (SOU 2018:53) i de delar som gäller utredningens bedömning 
gällande fördelningen av ansvar, nytta och kostnader mellan landsting och kommuner för 
maskinell dosdispensering. 
 
Det är landstingen som föreskriver och har ansvar för patienternas läkemedel. Eftersom 
kommunen inte har något ansvar för detta kan den heller inte styra kostnaderna i det 
avseendet. Kommunen har heller inte läkare eller apotekare anställda, kompetenser som 
rimligtvis behövs vid den här typen av upphandlingar. Det försvårar möjligheten för 
kommunen att genomföra bra upphandlingar. Sammantaget anser därför Uppsala kommun att 
landstingen är bättre lämpade att även fortsättningsvis ansvara för upphandlingar av maskinell 
dosdispensering. 
 
I de fall det skulle vara aktuellt att överföra ansvar och kostnader för maskinell 
dosdispensering till kommunen bör kommunen kompenseras för detta genom en 
omfördelning av det statliga stödet för läkemedelskostnader. 
 
Avslutningsvis konstaterar Uppsala kommun att kommunen redan i dag samverkar med 
Region Uppsala om läkemedel och att samarbetet med regionens läkemedelskommitté 
fungerar bra. 
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