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Byte av dosleverantör för dosdispenserade läkemedel i öppenvård i Skåne 

 

Information till MAS 221202 

Arbetet fortskrider med implementering av Apotekstjänst som leverantör av öppenvårdsdos och här följer 

information om aktuella punkter: 

• Första version av beteckningar på följesedel/packlista 
Apotekstjänst och deras IT-leverantör har nu fått fram en första version av följesedel med beteckningar för 

att markera förändringar i patienters läkemedelsbehandling. I nästa steg kommer fler beteckningar gå i drift.  

Första leveranser med den nya följesedeln kommer tidigast på tisdag den 6 december.  Några förklaringar och 

kommentarer kring följesedelns innehåll: 

• D vid ordinationsförändringar av dosförpackade läkemedel (disp) 
• O vid ordinationsförändringar av läkemedel i helförpackning (HF) 
• Både D och O vid förändringar i både disp och HF eller om systemet inte kan urskilja var förändringen 

har skett 
• Systemet tar hänsyn till förändringar som skett sedan föregående ordinarie leverans 
• Markeringar kommer endast att synas på följesedlar tillhörande särskilda boenden och hemsjukvård 

(dvs ej utlämningsställen) 
 

Exempel på en följesedel från testmiljön: 
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• Tejpbortagande försämrar underliggande text 
Den tejp som Apotekstjänst använder i sina nya maskiner till förslutning av dosrullarna kunde ”dra med sig” 
delar av texten på någon påse när tejpen drogs bort och rullen öppnades. Förstärkning av texttrycket har 
gjorts och detta ska ha förbättrat situationen med att texten blir svag då tejp rivs bort från rullen. 
Rapportera om problemet återkommer. 
 

• Status Skickad på helförpackningsbeställning 
Apotekstjänsts IT-leverantör utreder vidare varför Helförpackningsbeställning inte får status Skickad. Den 
första datatekniska justeringen löste inte helt problemet. 
 

• Läkemedelsavfall – återlämning med Apotekstjänst  
Information från Apotekstjänst hemsida, se vidare på hemsidan för mer information om tex 
packningsinstruktion!  

 
• 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. 

 

• Rapportera avvikelser i kvalitet, leveranser mm till Apotekstjänst på deras hemsida 
För att få en bild av inträffade händelser/avvikelser är det viktigt att dessa inrapporteras till Apotekstjänst via 

deras avvikelsesystem på deras hemsida. Då kan det även fångas om problemet se på flera håll. Länk: 

www.apotekstjanst.se/dos/sjukvard/avvikelseanmalan/  

 

• 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.  

 

• Kontakt Apotekstjänst kundtjänst 
 

 
 
Arbetet med frågeställningar fortsätter, information skickas ut då förändringar/lösningar är aktuell.  
 
Kontaktpersoner: MAS Eva-Marie.Wendel@burlov.se, Apotekstjänst Anna.Eriksson@apotekstjanst.se 

Region Skåne Catharina.a.Andersson@skane.se  
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