
 

 

              

 

 

 

 

 
 

Alert – byte av leverantör, 
Dosdispenserade läkemedel  

 

 
Landstinget Blekinge har tillsammans med landsting/region Kronoberg, Kalmar, Östergötland 
och Jönköping (kluster KKBÖJ) upphandlat Apotekstjänst i Sverige AB som ny leverantör av 
dosdispenserade läkemedel. Vår hittillsvarande leverantör, Apoteket AB, benämner denna tjänst 
ApoDos.  
 
Bytet av leverantör kommer att ske 3-4 maj. Om det inte skulle gå att genomföra bytet då, finns 
ett reservtillfälle 10-11 maj. 
 
Hur påverkar detta förskrivare? 

 Från 24/4 tills att leverantörsbytet är genomfört, kommer det inte att gå att ansluta nya 
patienter till dosdispensering. Denna spärr kommer att vara aktiverad till kl 07 den 4 maj 
(kl 07 den 11 maj om reservtillfället behöver nyttjas).  

 Från 27/4 tills att leverantörsbytet är genomfört, måste uppdatering av befintliga 
patienter (t ex flytt till annat boende) mailas till Apotekstjänsts kundtjänst på adress 
kundtjanst@apotekstjanst.se 

 Efter genomfört leverantörsbyte måste varje förskrivare byta förvalt dosapotek i Pascal. 

 Information om detta kommer att publiceras som så kallade banners i Pascal. 
 
Information till patienter 

 Information till varje patient som använder dosdispenserade läkemedel sänds ut från 
Apotekstjänst. 

 
Information till boenden, hemtjänst 

 Information om leverantörsbytet sänds ut från Apotekstjänst till varje särskilt boende, 
hemtjänstgrupp och liknande som har patienter som får dosdispenserade läkemedel. 

 
Leveransadresser/uthämtningsställen 

 Ingen förändring görs rörande leveransadresser respektive utlämningsställen.  
o De enheter som tidigare fått leverans av dosläkemedel till enheten, kommer även i 

fortsättningen att få det (om enheten inte aktivt begär något annat).  
o De enheter som hämtar dosläkemedel på ett utlämningsställe, exempelvis ett lokalt 

apotek, kommer att fortsätta hämta sina patienters dosläkemedel på samma 
utlämningsställe (om enheten inte aktivt begär något annat). 
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Kontaktvägar Apotekstjänst 

 Se www.apotekstjanst.se för mer och fylligare information, samt telefonnummer och 
mailadresser till Apotekstjänst. Observera att uppdatering av hemsidan pågår under denna 
vecka (vecka 17). 

 
Jonas Röman, leg Apotekare och ordförande i arbetsgruppen för omställning av dosleverantör 

 
 

http://www.apotekstjanst.se/

