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Dosdispensering för patienter vid ÅHS hemsjukvård 
ÅHS har beslutat att införa maskinell dosdispensering för sina patienter vid 
hemsjukvården. Det innebär att du får dina mediciner färdigt packade i dospåsar från 
apoteket. Det här gör vi för att förbättra patientsäkerheten – du får rätt medicin vid 
rätt tidpunkt och i rätt dos.  

Så här går det till 
Din läkare beslutar om din medicinering är lämplig för dosdispensering. Är den 
lämplig planerar vi tillsammans med dig ett startdatum som sammanfaller med att 
dina mediciner börjar ta slut. Vi kommer överens med apoteket om när du kan börja 
hämta dina dosdispenserade mediciner. 

Du eller din anhörig hämtar sedan ut medicinerna från apoteket med två veckors 
mellanrum. Hämta dem på överenskommen tid – apoteket har inte möjlighet att 
förvara dina mediciner mer än några dagar. Varken ÅHS hemsjukvård eller 
kommunens hemservice hämtar ut dosdispenserade läkemedel.  

Apoteket sköter om att dina recept förnyas. Om du har ändringar i dina mediciner är 
det viktigt att du meddelar hemsjukvården – vi informerar sedan apoteket så att de 
hinner få med det i följande beställning. Om den nya ordinationen gäller före du 
hämtar nästa omgång mediciner från apoteket får du dem tills dess i dosett. 

ÅHS har avtal med apoteken på Åland 
Du betalar för dina dosdispenserade mediciner via faktura. Vi hjälper dig att fylla i de 
avtal som behövs för fakturering från apoteken. 

Om du blir inlagd gör vi paus i dosdispenseringen 
Kontakta oss på hemsjukvården om du blir inlagd på sjukhuset – då beslutar vi 
tillsammans om paus i dosdispenseringen.  

Du kan inte välja bort dosdispensering 
Är dina mediciner lämpliga för dosdispensering kan du inte välja bort det. Om du inte 
vill ha dosdispensering hänvisar vi dig istället till privata hemsjukvården som i så fall 
delar dina mediciner. 

Kontakta hemsjukvården i din hemkommun om du har frågor 
Om du har frågor kan du ringa oss: 

• Mariehamns hemsjukvård: 018-538 455.måndag–fredag, kl. 8:30–9:00 och 13:15-14:00 

• Norra Ålands hemsjukvård: 0457 529 1123 (telefonsvarare – lämna ett ringbud) 

• Södra Ålands hemsjukvård: 018-5355 (växeln kopplar dig till telefonsvarare, lämna 
ett ringbud). 
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