
Information till MAS från möte 22-10-05 

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

Byte av dosleverantör för dosdispenserade läkemedel i öppenvård i Skåne 

Namnuppgift på påsar  

Åtgärden som gjordes 29/9 bedöms ha löst problemet med att namn inte syntes tillräckligt. Alla dospåsar 

som produceras efter den 29/9 ska vara åtgärdade. Bild på testpersons påse efter ändring: 

 

Information om utlämningsställen - Lista på utlämningsställen i Skåne ligger nu på Apotekstjänsts hemsida.  

Leveransdokumentation – kundinformation 

Blankett medföljer nästa dosleverans där varje enhet själv kan välja avsäga sig utskick av ”Förteckning 

recept” helt (blanketten bifogas även i detta informationsutskick till MAS).  Vid varje leverans av dospåsar 

och eventuella helförpackningar från Apotekstjänst medföljer ett dokument ”Kundinformation ” till varje 

enskild patient, vilket är obligatoriskt enligt Läkemedelsverket. I Kundinformation står samtliga läkemedel 

som finns med i patientens dospåsar i den aktuella leveransen upptagna. En sida för dosdispenserade 

läkemedel och en för helförpackningar. I avvaktan på efterfrågade beteckningar; D, O mfl, som kommer att 

finnas med på följesedeln längre fram kan Kundinformation kanske vara till lite hjälp. Man kan t ex vid 

jämförelse mellan den förra leveransens kundinformation se om patienten fått ett nyinsatt läkemedel eller 

om något har satts ut. Även receptens giltighetstid står angivna för respektive läkemedel. 

 

Beställningar och meddelande via Pascal eller Apotekstjänst hemsida 

Skåne kan fortsätta kommunicera via Pascal, istället för via Apotekstjänsts e-blanketter. Det är då mycket 

viktigt att Apotektjänst får in de uppgifter i meddelandefunktionen de behöver för att kunna tillverka, 

leverera och debitera! Se vilka uppgifter som behövs på Apotekstjänsts elektroniska formulär! Viktigt att 

följa upp lagda meddelande och besvara eventuella frågeställningar! Utvärdering sker av hur det fungerar. 

Tejp på dospåserullar sitter hårt och kan dra texten med sig. 
Apotekstjänst undersöker korrigering och eventuellt byte av denna tejp i produktionen. 
 
Arbetet med frågeställningar fortsätter, nästa möte planerat till onsdag 12 oktober. 
 
Kontaktpersoner: MAS Eva-Marie.Wendel@burlov.se, Apotekstjänst Anna.Eriksson@apotekstjanst.se Region 

Skåne Catharina.a.Andersson@skane.se  
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