
 

 

Byte av dosleverantör för dosdispenserade läkemedel i öppenvård i Skåne 

Information till MAS från arbetsgruppsmöte 22-10-19 

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

 

• 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 påse när rullen öppnas. Apotekstjänsts sakkunniga, 
produktionen och deras maskinleverantör har tittat på problemet och menar att det kan varit denna nya tejp 
som kommit på rullar där färgbandet fungerat sämre. Den kombinationen orsakade problemet och 
produktionen har finjusterats för att förhindra att detta sker igen. Om ni upplever upprepade problem med 
tejp eller text tar Apotekstjänst gärna emot bilder och information.  Meddela gärna även ärendenummer 
(finns på påsen). Meddela också kontaktpersoner för MAS-nätverk och region att problemet återkommit, se 
nedan för adress.   
 

• Framtagning följesedel med beteckningar (G, O mfl) samt status Skickad på helförpackningsbeställning 
På grund av sjukdom på Apotekstjänsts IT-avdelning denna vecka återkommer vi nästa vecka med mer 
information och status angående dessa frågor. 
 
 

• Tidspann/ledtid mellan hämtdag och första dosdag 
För er kännedom: Förfrågningar har inkommit från patienter som menar att dom har för kort tid mellan 
dagen då de kan hämta sin dosrulle till dagen då de ska börja på rullen. Det gäller främst patienter utan hjälp 
av vård/kommun. Apotekstjänst meddelar att inga ledtider är ändrade sedan övertagandet från förra 
leverantören. Vidare att dessa patienter kan kontakta Apotekstjänsts kundtjänst för eventuell justering av 
ledtiden. Lite längre fram kommer en översyn göras för att ledtider inte ska vara för korta. 
 
 

• 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 inkommande frågeställningar fortsätter och mer information skickas ut nästa vecka (v43).  
 
 

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

Skåne Catharina.a.Andersson@skane.se  
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