2021-03-01
Läkemedelsenheten

Viktig information inför övergång till ny dosleverantör
Ny leverantör av dosdispenserade läkemedel
Region Kronoberg har upphandlat en ny leverantör av dosdispenserade läkemedel.
Avtal har tecknats med Apoteket AB. Bytet av leverantör planeras ske torsdagen den 1 april 2021.
Upplägg av nya patienter, förskrivningar och beställningar av läkemedel ska precis som tidigare
göras via Pascal. Nedan följer några förändringar.

Ändra förvalt dosapotek i Pascal
När leverantörsbytet är gjort till Apoteket AB (så snart som möjligt efter bytet av dosleverantör,
tidigast 2021-04-02) måste varje användare av Pascal ändra inställningen Förvalt dosapotek i Pascal
till ”Dosapoteket Örebro, Apoteket AB”. Detta görs EN gång per användare och inställningen
gäller därefter samtliga patienter.
Val av dosapotek görs i Pascal:
1. Klicka på Inställningar
2. Välj fliken Övrigt
3. Ändra Förvalt dosapotek till ” Dosapoteket Örebro, Apoteket AB”

Förvalt dosapotek styr:
•

Från vilket dosapotek du hämtar dina meddelanden på Pascals startsida.

•

Från vilket dosapotek du ser de beställningar som är gjorda av hela förpackningar.
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Begränsad funktionalitet i samband med leverantörsbytet
Under den tid som patienters uppgifter flyttas över till den nya leverantören Apoteket AB kommer
det finnas begränsningar i funktionaliteten i Pascal. Information om detta kommer finnas i Pascal i
form av banner.
Följande begränsningar/spärrar kommer råda som kan påverka vårdverksamhet:
Begränsning/spärr

Fr.o.m.

T.o.m.

2021-03-23
Kl. 07.00

2021-04-06
Kl. 12.00

2021-03-25
Kl. 07.00

2021-04-06
Kl. 12.00

2021-03-30

2021-04-06
Kl. 07.00

Stopp att förbereda nya patienter.
När övergången är klar, var då noga med att välja leveransadress
som har Apoteket AB som dosleverantör.
Vid frågor kontakta Apoteket AB på tel 0771-210 210.
Stopp att skapa patient.
När övergången är klar, var då noga med att välja leveransadress
som har Apoteket AB som dosaktör.
Vid frågor kontakta Apoteket AB på tel 0771-210 210.
Spärr för beställning av läkemedel i hela förpackningar via fax
och Pascal.
Akutbeställningar under denna tid hänvisas till lokalt apotek.
Spärr för att skicka/uppdatera meddelanden via Pascal.
För akuta ärenden/frågor under denna tid kontakta Apotekstjänst AB
på tel 010-221 69 70.
Spärr för att uppdatera vårdtagarinformation (t ex flytt till annat
boende och pausning/aktivering av expedieringsstatus) och att
avsluta patienter från tjänsten.
För akuta ärenden/frågor under denna tid kontakta Apotekstjänst AB
på tel 010-221 69 70.

Kontaktuppgifter till Apoteket AB från och med 1 april
Kundservice öppettider vardagar kl. 08.00 - 17.00.
Tel: 010-447 76 76 (fram till 1 april 0771-210 210)
E-post: apodos@apoteket.se
Hemsida: Apodos – Apoteket
På Region Kronobergs Vårdgivarwebb kommer information löpande att publiceras.
Länk: Dosdispenserade läkemedel

Sida 2 av 2

