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Ny leverantör av dosdispenserade
läkemedel
Norra regionen har upphandlat en ny leverantör av
dosdispenserade läkemedel

Nytt avtal har tecknats med Svensk Dos AB. Bytet av
leverantör kommer att ske 27 februari 2017.
Svensk Dos levererar idag dosförpackade läkemedel till
ca 14 % av Sveriges dospatienter och kommer efter
migreringen av Norrlandslandstingen i februari 2017 att
ha en marknadsandel på ca 25 %. Detta gör Svensk Dos
till landets andra största dosleverantör.

Skillnader mot tidigare leverantör
Som förskrivare kommer du inte att märka så mycket av
leverantörsbytet. Upplägg av nya patienter, ordinationer
och beställning av originalförpackningar med mera ska
precis som tidigare göras i Pascal. Dock kommer det bli
små förändringar vilka kan vara bra att känna till:
• Dosleveranserna blir spårbara
• Efter 2 missade uthämtningar kontaktas vården
• Stopptiden ändras från 14.00 till kl 12.00

Begränsningar under flytten
Under den period (15-27/2) då patientuppgifter flyttas
över från Apoteket AB till Svensk Dos kommer det att
vara vissa begränsningar i Pascal:
• Inga nya dospatienter kan förberedas eller registreras
• Det går inte att uppdatera vårdtagarinformation
• Inga meddelanden till dosapoteket kan skickas
• Det går inte att beställa hela förpackningar/
originalförpackningar. Däremot går det bra att ordinera
på sedvanligt sätt.

Ändra Förvalt dosapotek!
Efter bytet till Svensk Dos den 27/2 är det viktigt att
du som är användare i Pascal att går in under
inställningar (ruta i övre högra hörnet) och byter
dosapotek till Svensk Dos. Det apotek du valt som
förvalt dosapotek styr från vilket dosapotek du ser
gjorda beställningar och du får dina meddelanden.
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Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

Leveranserna
De leveranstider och utlämningsställen för
dosläkemedel som fanns i det tidigare avtalet gäller
också i det nya. Den enda skillnaden blir en tidigarelagd
stopptid från kl 14.00 till kl 12.00.

Mer information
Allmän information om dos-leverantörsbytet, finns på
linda/läkemedel
Vid ytterligare frågor är du som är hälso- och
sjukvårdspersonal välkommen att kontakta Yvonne
Nilsson på Läkemedelscentrum tfn 070-209 04 08

Vid enklare frågor om Pascal
Kontakta utsedd kontaktperson eller lokalt
systemansvarig på aktuell enhet. Vid svårare frågor
kontakta Servicedesk VLL.

Kontaktuppgifter Svensk Dos
Öppettider kundtjänst:
Helgfria vardagar kl.08.00 - 17.00
Förskrivare: tfn: 018-413 77 24,
e-post: sjukvard@svenskdos.se
Privatperson: tfn: 018-413 77 24,
e-post: info@svenskdos.se
Webbsida: www.svenskdos.se
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Fredag 10 februari 09.00 – 12.00
Kardiovaskulär sjukdom och död: Inverkan av
kondition, övervikt och genetiska faktorer
Disputation Gabriel Högström
Vårdvetarhuset, Aulan
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

V 7

Onsdag 15 februari 12.10 – 12.55
Läkemedelslunch
Nyheter i Terapirekommendationerna 2017
Bo Sundqvist ordf. Läkemedelskommittén, Maria
Bergh informationsläkare, Magdalena Öhlund,
informationsapotekare
Bergasalen, NUS samt videokonferens
Anmälan senast 12 februari via utbildningsportalen,
linda
Läkemedelscentrum

Terapirekommendationer 2017 finns nu
elektroniskt
http://www.vll.se/startsida/for-
vardgivare/behandlingsstod-och-
vardriktlinjer/lakemedel/behandlingsrekommendatio
ner
Den tryckta boken levereras ut till vården under
februari 2017
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