
 

 

 

 

 

 

Utlämningslokaler otillgängliga för personer med funktionsnedsättning 

Uttalande av DHR Höganäsavd., enhälligt antaget på medlemsmöte på 

Örestrand  2013-06-13 

Direkten/Bogrens Tobak är sedan en tid tillbaka paketutlämningsställe för flera  

transportföretag.  Då butikslokalen inte är tillgänglig för personer med nedsatt  

rörelseförmåga har handikappföreningarna vid varje sammanträde i Kommunala 

Handikapprådet sedan augusti 2011 krävt att bestående tillgänglighetshinder ska  

undanröjas. 

 

Region Skåne gav efter upphandling Svensk Dos AB Uppsala, uppdraget att från och  

med den 1 juni svara för distributionen av dosdispenserade läkemedel. Företaget utsåg  

i sin tur Direkten/Bogrens Tobak till utlämningsställe för dessa läkemedel, ett  

uppdrag som tidigare med full tillgänglighet utförts av apoteket Medstop.  Detta har   

helt klart komplicerat tillvaron för många beroende av livsuppehållande läkemedel. 

För det första blev de berörda informerade om förändringen först några dagar före 

den nya ordningen trädde i kraft. För det andra kunde Svensk Dos inte leva upp till  

sina leveransförpliktelser från starten. 

DHR Höganäs slog efter påstötningar från berörda personer omgående larm om  

utlämningsställets otillgänglighet till Region Skåne och Svensk Dos.  Man återkom  

med beskedet att ett alternativt utlämningsställe skulle utses och meddelade efter  

några dagar att bensinstationen Preem i Lerberget också skulle svara för tjänsten. 

Beslutet fattades utan någon som helst kontakt med berörda personer i kommunen   

och utan att man förvissat sig om att denna lokal ligger perifert i förhållande till  

centralorten. DHR Höganäs påtalade omgående detta varefter Region Skåne svarade 

att man skulle försöka hitta ett alternativt utlämningsställe inom centralorten. 

 

Som företrädare för personer med nedsatt rörelseförmåga kan vi inte på några villkor  

acceptera handläggningen av detta ärende.  Vår kritik riktar sig dels mot Höganäs 

kommun som lovat att samverka med fastighetsägare och butiksägare för att  

åstadkomma en konstruktiv tillgänglighetslösning men ännu efter två år inte lyckats  

uppnå något resultat.  Region Skåne å sin sida bär genom sitt sätt att sköta 

upphandlingen ytterst ansvaret för att patientsäkerheten äventyrats genom att ur  

tillgänglighetssynpnkt klart olämpliga utlämningsställen utsetts att svara för en tjänst  

där patientens trygghet och tillgång  till livsviktiga läkemedel måste få gå före   

ekonomisk vinst.  Vi anser samtidigt att det är ett klart intrång i den personliga 

integriteten att patienter ska stå i en tobaks-/ mataffär eller liknande och hämta ut  

medicin mot sin sjukdom.  

 

DHR Höganäs uppmanar berörda parter, Region Skåne, Svensk Dos och Höganäs 

kommun att utan ytterligare dröjsmål åstadkomma en konstruktiv lösning innebärande 

att utlämningsstället ifråga blir tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga. 

 

Höganäs 2013-06-13 

DHR Höganäs 

gm Bengt Silfverstrand 

Ordförande 

 


