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Demensförbundet företräder demenssjuka och deras anhöriga/närstående. Förbundet bevakar 

även multisjuka äldres intressen. För dessa sårbara grupper är läkemedel av stor betydelse. 

Dessa grupper får ofta många olika läkemedel. För Demensförbundet är tillgänglighet och 

information om dessa av central betydelse för patienter och deras anhöriga/närstående och 

legala företrädare. Demensförbundet kräver ändringar i tillämpliga lagar. 

 

Tre viktiga områden när det gäller tillgänglighet är följande: 

 

1. För de grupper Demensförbundet företräder är det av yttersta vikt att läkemedel 

finns att tillgå på alla apotek i hela landet. Det händer ofta att äldre patienter får gå 

runt till flera olika apotek för att få sin medicin. 

 

2. Information om läkemedel och även om deras biverkningar är angelägen. Här har apoteken 

en viktig uppgift. 

 

3. Rätten att få ut information om recept är av avgörande betydelse för patienter och deras 

anhöriga/närstående och legala företrädare. 

 

Detta är ett stort problem. Demensförbundet har i sin rådgivningsverksamhet ofta mött  

klagomål från anhöriga/närstående till demenssjuka och även godemän om svårigheten att 

få ut information från apoteken om receptbelagda läkemedel, för vilka man betalar. Det är 

helt oacceptabelt att man får en räkning, ofta över 1000 kr., utan att veta vad man betalar för.   

Det borde vara en självklarhet att anhöriga/närstående och legala företrädare får veta  

vad de betalar för, när de får en räkning. 

 

Ändringar i lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförteckning, patientdatalagen och i 

offentlighets- och sekretesslagen är nödvändiga för att tillmötesgå det rimliga behovet hos 

patienter och deras anhöriga/närstående liksom legala företrädare, att få information om 

utskrivna läkemedel om det inte är till men för patienten.  

Detta är ett krav från Demensförbundet. 

 

För Demensförbundet 

 

 
Stina-Clara Hjulström 

Ordförande 
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