
Information till MAS från möte 22-09-29 

Deltagare-Representant från MAS nätverksgrupp för läkemedel, Apotekstjänst, Region Skåne  

Byte av dosleverantör för dosdispenserade läkemedel i öppenvård; 

Namnuppgift på påsar  

Apotekstjänst har igår 28/9 uppmärksammat att det har uppstått en förkortning av texten för 

patientnamn på dospåsarna efter att en ändring har skett i deras produktion för cirka 2 veckor 

sedan. Åtgärd har vidtagits under dagen den 29/9 och alla dospåsar som produceras efter den 29/9 

ska vara åtgärdade. Var därav extra observanta. 

Information om utlämningsställen efterfrågas 

Apotekstjänst planerar senast 3 oktober ha en lista på utlämningsställe på sin hemsida.  

Leveransdokumentation – stor mängd papper vid varje leverans 

Vid nästa dosleverans medföljer en blankett där varje enhet själv kan avsäga sig utskick av ”Förteckning 

recept”. Blanketten faxas/skickas via post tillbaka till Apotekstjänst. Alternativt ring kundtjänst. 
Observera att utskick av innehållet i dospåsarna på enskild patient aldrig kan avsägas. Detta är en 
bestämmelse från Läkemedelsverket och inget som dosaktören kan frångå.  
Dock bör mängden papper bli avsevärt mindre vid leverans.   
 

Följesedel/packsedel – information D, O, R m.fl. beteckningar saknas 

Apotekstjänst har inlett arbete för att åtgärda detta. Tidsplan kommer under nästa vecka.  

Beställningar och meddelande via Pascal eller Apotekstjänst hemsida 

Apotekstjänst arbetar sedan länge med hemsideformulär då deras erfarenhet är att ärende blir 

hängande pga ofullständig information i skrivet meddelande i Pascal, vilket kan leda till att tex 

patientens läkemedel inte kommer som tänkt. I Skåne är man van att beställa/kommunicera via 

meddelandefunktionen i Pascal.  Apotekstjänst har beaktat detta och Skåne kan fortsätta 

kommunicera via Pascal. Det är då mycket viktigt att Apotektjänst får in de uppgifter i 

meddelandefunktionen de behöver för att kunna tillverka, leverera och debitera! Vidare är det 

viktigt att följa upp lagda meddelande och besvara eventuella frågeställningar! Vid osäkerhet på 

vilka uppgifter som behövs se Apotekstjänsts elektroniska formulär! Det kommer ske en 

utvärdering av hur det fungerar! 

Beställningsstatus för helförpackningar i Pascal  

Pågående beställningars status ska synas i Pascal, men nu får inte alla beställningar slutstatus 
Skickad. Apotekstjänsts IT-leverantör arbetar med detta nu.   
 
Uppgift om förskrivande läkares arbetsplats saknas på dokument om receptförnyelse 

Apotekstjänst har fått önskemålet och undersöker frågan, dock ingen akut prioritering just nu, uppgifterna 

syns bland annat på ”Dosreceptet”. 

Kontaktpersoner: MAS Eva-Marie.Wendel@burlov.se, Apotekstjänst Anna.Ericsson@apotekstjanst.se 

Region Skåne Catharina.a.Andersson@skane.se  
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