
Byte av dosleverantör för dosdispenserade läkemedel i öppenvård i Skåne 

Information till MAS från arbetsgruppsmöte 22-10-12 

Deltagare: Region Skåne, Apotekstjänst, representant från MAS nätverksgrupp för läkemedel ej deltagande 

pga sjukdom. 

 

• Ärende nummer på påsen 
Uppge om möjligt ärendenummer, som finns på dospåsen, vid rapport och synpunkter om problem av olika 

karaktär på påsarna. Med numret är det lättare spåra och problemsöka.  

• Tejp 
Det har kommit rapporter om att den tejp som Apotekstjänst använder i sina nya maskiner till förslutning av 
dosrullarna kan ”dra med sig” delar av texten på någon enstaka påse när rullen öppnas. Utredning pågår för 
att lösa detta. Tills vidare rekommenderas att rullen öppnas försiktigt. Om ni upplever upprepade problem 
med text som försvinner tar Apotekstjänst gärna emot bilder och information ärendenummer (finns på 
påsen).   
 

• Dåligt tryck på påsar 
En rapport om dåligt tryck på några rullar i en leverans har inkommit. I början av rulle men även mitt i på 
annan rulle. Texten blev besvärlig för robot att läsa. Apotekstjänsts produktionschef har fått informationen 
och det kan vara ett byte av färgband som orsakat detta en gång på dessa rullar i denna leverans.   
 

• Följesedel 
Region Skåne har kravställt att följesedeln ska innehålla information om förändringar gällande dosläkemedel 

och/eller originalläkemedel, giltighet med mera (D, O, G etc).  Apotekstjänst har påbörjat arbetet med att 

anpassa sin följesedel efter dessa krav. Arbetet görs tillsammans med deras IT-leverantör och de kan inte än 

exakt ange när utvecklingsarbetet är helt klart, vilket Region Skåne beklagar.   

• Status skickad på helförpackningsbeställning 
Det har rapporterats att Pascal inte längre ger status Skickad på beställning av en helförpackning. 
Apotekstjänsts IT-leverantör som utreder har en hypotes nu för vad som kan ligga bakom att detta steg inte 
fungerar och de återkommer inom kort, efter genomförda tester. 
 

• Stopptid i Pascal 
Stopptid i Skåne för förskrivningar och beställningar är kl 13.00. Av rent tekniska skäl ligger stopptiden några 
minuter senare för vissa patienter Eftersom det inte går att ange vilka dessa patienter är ska vi alltid utgå 
ifrån att stopptiden är kl 13.00.   
 

• Beställningar och meddelande via Pascal eller Apotekstjänst hemsida 
För att kunna jobba via Pascal är det viktigt att tydligt och fullständigt ange alla ärendeuppgifter i 

meddelande i Pascal i dialogen med Apotekstjänst och vidare följa upp meddelandet. 

 
Arbetet med frågeställningar fortsätter, nästa möte planerat till onsdag 19 oktober. 
 
 

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

Skåne Catharina.a.Andersson@skane.se  
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