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1 OM REGION SKÅNES LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNING 

 LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN 

Region Skånes sjukhusapoteksfunktion ansvarar för en fungerande läkemedelsförsörjning i regionen i 
samarbete med ApoEx AB. ApoEx AB är ett svenskt apoteksbolag som specialiserar sig på 
distanshandel, läkemedelsdistribution och vård- och apoteksrelaterade IT-tjänster. De förser svenska 
vårdenheter med läkemedel och erbjuder tjänster till kunder i hela Sverige. Verksamheten med 
centrallager, produktionsanläggning och distributionscentrum finns på flera ställen i Sverige. ApoEx är 
certifierat och uppfyller kvalitets- och miljökraven enligt ISO 9001 samt ISO 14001. 

Läkemedelsförsörjningen i Region Skåne består av följande försörjningsflöden och tjänster: 

Flöde 1:  Logistikcentrum (hela förpackningar av läkemedel och vätskor)  
LMS (läkemedelservice)  
VVS (vätskevagnsservice) 
Dialysservice  

Flöde 2:  Tillverkning & Beredning (cytostatika och steril extempore, inklusive förfyllda sprutor) 

Flöde 3:  PiD (patientindividuellt packade doser)  

Flöde 4:  Externa vårdgivare (privata vårdgivare och kommunala basförråd) 

Flöde 5:  ATMP (Avancerade Terapeutiska Medicinska Produkter) och kliniska prövningar 

 
 
För mer information kring läkemedelsförsörjningens avtal, Region Skånes avtalade läkemedel och 
praktisk information relaterat till läkemedelsbeställningar, se information på Vårdgivare Skåne eller på 
Region Skånes intranät.  

Samarbetsmanualen innehåller praktisk information gällande läkemedelsförsörjningen i Region Skåne 
och hur ApoEx tjänster fungerar. Här finns också viktig information om reservrutiner vid driftstörningar.   

För frågor och vägledning kring läkemedelshantering, vänligen se regional rutin för ordination och 
läkemedelshantering, https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/ 

 RESERVRUTIN  

Information om vilka reservrutiner som gäller för respektive flöde finns sist i varje kapitel. 

En lokal rutin ska finnas på varje enhet med rekvisitionshantering för att säkerställa att lokala 
förutsättningar har diskuterats ifall en allvarlig incident inträffar.  

Det är viktigt att redan i förväg bestämma vem som gör vad vid incidenten. 

Om reservrutin aktiveras, det vill säga övergång till manuell hantering, måste verksamheten noggrant 
prioritera vad som ska beställas för att minska belastningen på ApoEx hantering. Endast akuta 
läkemedel bör prioriteras.  

En lista med kontaktuppgifter till ansvariga inom Region Skåne bör finnas på varje avdelning.  

Vid misstanke om driftstörning, kontrollera om information finns på Driftinformation på Region Skånes 
intranät. Vid upptäckt av problem med läkemedelsbeställningar ska en felanmälan till Helpdesk via  
30 000 göras. Detta för att felsökning ska kunna påbörjas så fort som möjligt.  

Bevaka driftinformation på Region Skånes intranät gällande händelsen. Bevaka både IT-driftinformation 
och Läkemedelsförsörjning driftinformation. 

 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelshantering/
http://driftinfo.i.skane.se/Sidor/list_alert.aspx
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2 FLÖDE 1: LOGISTIKCENTRUM, HELA FÖRPACKNINGAR 

OCH VÄTSKOR 

Logistikcentrum hanterar beställningar av läkemedel i hela förpackningar samt vätskor. För beställning 
av sterilberedning och extempore, se avsnitt 3, Tillverkning och beredning. 

 ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER 

ApoEx nås via 39000 (fritt tal, säg ”ApoEx”) under tiderna 08:00-17:00 samt 17:00-08:00 (jourtelefon). 
Välj sedan ett av följande knappval: 

Knappval 1: Läkemedelsförsörjningen  

Knappval 2: Läkemedelsservice  

Knappval 3: Vätskevagnsservice 

Tekniska frågor gällande Raindance marknadsplats hanteras av 39 000 (fritt tal, säg 
”marknadsplatsen”) eftersom det är Region Skånes system. 

 BESTÄLLNINGSSÄTT OCH LEDTIDER 

Läkemedel beställs via Region Skånes beställningssystem Raindance marknadsplats. 

Privata vårdgivare med avtal med Region Skåne beställer via ApoEx system Care. Se avsnitt 5 ”Privata 
vårdgivare och kommunala basförråd”. 

Beställningar kan göras med nedanstående ledtidsalternativ. Tiden avser ledtid till leveransadress 
(godsmottagningen på Region Skånes sjukhus). För enheter på externa slingor tillkommer en extra 
dag. 

Tid för vidare transport med Regionservice tillkommer.  
Priser för olika beställningstyper finns på Region Skånes intranät: Prislista  

LogC Stopptid 
Leverans 
godsmottagning 

Beställnings- 
tidpunkt Dagar System 

           

Normal N1 14.00 dag 1 12.00 dag 2 08.00-17.00 Helgfri vardag Raindance marknadsplats 

Normal N2 09.00 dag 1 15.00 dag 1 08.00-17.00 Helgfri vardag Raindance marknadsplats 

Express - 
2 h senare direkt till 
verksamheten 

08.00-17.00 Helgfri vardag 
Raindance marknadsplats + 
telefonbekräftelse från 
beställaren  

Jour 

-  17.00- 08.00 Helgfri vardag  
Raindance marknadsplats + 
telefonbekräftelse från 
beställaren. 

-  Hela dygnet 
Helg samt röda 
dagar 

Raindance marknadsplats + 
telefonbekräftelse från 
beställaren.  

 

  

https://intra.skane.se/system-och-program/raindance-marknadsplats2
https://care.apoex.se/care/session/login
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
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2.2.1 Normalbeställning 1 (N1) 

Stopptiden för beställning är klockan 14.00 helgfria vardagar för leverans till godsmottagning 
nästkommande vardag senast klockan 12.00. 

Lägst orderradsavgift, inklusive transportkostnad.  

2.2.2 Normalbeställning 2 (N2) 

Stopptiden för beställning är klockan 9.00 helgfria vardagar för leverans till godsmottagning samma dag 
senast klockan 15.00.  

Högre orderradsavgift än N1, inklusive transportkostnad.  

2.2.3 Expressbeställning 

Expressbeställning innebär leverans inom 2 timmar av lagerhållet sortiment direkt till verksamheten. 
Order tas emot mellan 08-17 helgfria vardagar.  

Vid expressbeställning läggs ordern i Raindance marknadsplats och ska alltid bekräftas med ett 
telefonsamtal till ApoEx via 39 000 för att säkerställa leverans. Beställande enhet står för 
transportkostnaden om ordinarie läkemedelstransporter inte kan användas. Transporten beställs av 
ApoEx i samråd med beställaren. 

Högre orderradsavgift än N2, transportkostnad tillkommer.  

2.2.4 Jourbeställning 

Kan göras utanför ordinarie öppethållande, d v s vardagar 17 - 08 samt alla helgdagar och röda dagar.  

Vid jourbeställning läggs ordern i Raindance marknadsplats och ska alltid bekräftas med ett 
telefonsamtal till ApoEx via 39 000 för att säkerställa leverans. När ApoEx jour kontaktas är det viktigt 
att uppge beställande enhets kundnummer (C-xxxxx:xxx), namn på kontaktperson, RSID, 
telefonnummer och läkemedelsuppgifter.  

Transporten beställs av ApoEx i samråd med beställande enhet. Beställande enhet står för jouravgift 
och transportkostnad. 

2.2.5 Mailbeställning 

För reservrutinsbeställningar används mail, t ex när något av systemen har driftstörning. Använd 
blankett “reservrutinsblankett” som finns på Vårdgivare Skåne, Patientadministration - Beställ 
läkemedel (se Praktisk hantering/Blanketter). 

2.2.6 Telefonbeställning 

Beställningar tas ej emot över telefon. 

 RESERVRUTIN DRIFTSTOPP 

Vid driftstopp se Driftinformation på Region Skånes intranät för information innan reservrutin aktiveras. 
Om beställningssystemet Raindance Marknadsplats ligger nere, görs beställning via mail (se punkt 
2.2.5 ovan). 

 KUNDINFORMATION 

2.4.1 GLN- kod 

Förrådens identitet kallas GLN-kod och är kopplat till avdelningens namn och adress. GLN står för 
Global Location Number.  

De förråd som har läkemedelsservice (LMS) har en separat GLN-kod för detta. Namnen som hör till 
respektive GLN-kod slutar på LM eller LMS. ApoEx beställer på de GLN-koder vars namn slutar på 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
http://driftinfo.i.skane.se/Sidor/list_alert.aspx
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LMS, sjuksköterskor på GLN-koder vars namn slutar på LM. Vätskevagnar har unika GLN-koder vars 
namn slutar på VV.  

GLN-koden finns under streckkoden på de etiketter som sitter utanför läkemedelsförråden. Dessa 
etiketter tillhandahålls av Regionservice. De sitter utanför läkemedelsförrådet och i vissa fall också inne 
i läkemedelsförrådet. 

2.4.2 Sortiment och sortimentsfrågor 

ApoEx ska tillhandahålla alla godkända och tillgängliga läkemedel, samt andra typer av läkemedel så 
som lagerberedda extemporeläkemedel och licensläkemedel. Handelsvaror utanför 
läkemedelsförmånen ska i första hand köpas via OneMed och inköpsservice 
(inkopsservice@skane.se). 

För läkemedel/varor som inte finns i officiella register måste varje läkemedelsleverantör skapa egna 
varunummer. ApoEx börjar vanligen sina med bokstaven A följt av 5 siffror. Sök på t ex del av namnet 
för att försöka hitta läkemedlet/varan. Hittar du inte en speciell produkt; kontakta ApoEx per e-post via 
order.skane@apoex.se 

Uppge dessa uppgifter: 

- Namn på produkt 

- Styrka 

- Antal förpackningar  

- Förpackningsstorlek 

- Läkemedelsform 

- Indikation 

- Tillverkare 

2.4.3 Restnoteringsinformation 

I Raindance Marknadsplats kan man se om en vara är beställningsvara. Detta markeras med en 
lastbilsymbol. Bredvid lastbilsymbolen finns leveranstiden angiven i antal dagar, vilket syftar på hur 
många dagar det tar för ApoEx att få hem varan till sitt lager. Om en vara är restnoterad från fabrikant 
anges detta med texten “restad”. 

ApoEx färdigställer och uppdaterar regelbundet en lista med ett urval av rester som publiceras på 
Vårdgivare Skåne och Region Skånes intranät. 

Om ApoEx inte kan leverera en beställd vara på grund av att produkten inte är lagerförd, alternativt är 
restnoterat från grossist, kontaktar orderberedaren hos ApoEx (efter bedömning av 
angelägenhetsgrad) beställande avdelning för att höra hur brådskande det är med leverans eller för att 
eventuellt föreslå alternativ vara. Är det en upphandlad vara kontaktar ApoEx även Koncernkontorets 
inköpsavdelning, som anger ersättningsvara om en sådan finns att tillgå.  

2.4.4 Säkerhetsdatablad 

Kontakta ApoEx via e-post på order.skane@apoex.se för att få en produktsäkerhetsdatablad skickat till 
dig. 

 LICENSHANTERING 

Läkemedel som inte är godkända i Sverige kan beställas på licens. För att ett licensläkemedel ska 
kunna expedieras måste det finnas en godkänd licens. 
Förskrivande läkare registrerar en licensmotivering via e-hälsomyndighetens licenssystem KLAS. En 
generell licens kan omfatta en förvaltning, ett helt eller del av ett sjukhus eller en eller flera vårdenheter 
beroende av vem som sammanställer motiveringen till ansökan. Om kliniklicens önskas, ska VO anges 
som klinik. Den regionala chefläkaren kan ansöka om regional licens för hela Region Skåne och det 
hanteras via den Regionala Sjukhusapoteksfunktionens sortimentsgrupp.  

mailto:inkopsservice@skane.se
mailto:order.skane@apoex.se
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/restnoteringar-och-aktuella-sortimentsforandringar/
mailto:order.skane@apoex.se
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Det är viktigt att ”rikta” ansökan till ApoEx som apotek så att ApoEx blir aviserat gällande licensen. 
Apoex gör därefter licensansökan till Läkemedelsverket. Handläggningstiden är normalt inom 7 
arbetsdagar. Om ärendet är medicinskt brådskande markeras detta i licensmotiveringen.  

När licensen är beviljad registrerar ApoEx detta varpå beställning är möjlig. Vissa licensläkemedel 
måste anskaffas internationellt, denna process kan ta någon vecka. 

Om beställande enheter skickar beställning på licenspreparat men saknar licens kommer denna 
orderrad avslås, det vill säga plockas bort från ordern. ApoEx återkopplar detta till beställaren. 

Kontakta ApoEx via e-post order.skane@apoex.se om det inte går att finna en licensvara i 
beställningssystemet Raindance marknadsplats. Ange ”Licens” i ämnesraden på mailet.  

För mer information, se Läkemedelsverkets handledning och Licensansökan i KLAS 

 TRANSPORTER 

2.6.1 ApoEx lager i Skåne 

ApoEx lager finns i Östra hamnen i Malmö, därifrån går leveranser till alla Region Skånes sjukhus med 
regelbundna lastbilsturer och budtransporter för t.ex. expressbeställningar. Fasta turer till alla 9 
sjukhusen finns. 

2.6.2 Leverans 

Leverans sker enligt avtal till godsmottagning på sjukhusen och transporteras därefter till 
läkemedelsförråden av Regionservice. I varje kolli medföljer en följesedel. 

 MOTTAGANDE AV GODS OCH KVITTERING  

Regionservice kvitterar mottaget gods från transportören i samband med leverans till godsmottagning. 
Mottagande sjuksköterska (eller annan behörig person, framgår av enhetens lokala instruktioner) på 
vårdenhet kvitterar mottagen läkemedelsleverans från Regionservice i samband med leverans till 
vårdenhet och ansvarar för att läkemedelsboxar ställs in i läkemedelsrummet vid mottagande. E-
kvittens vid överlämning säkrar spårbarhet i försörjningskedjan. 

 UPPACKNING  

Den som tar en vara ur en läkemedelsbox ska datera och signera uppackad artikel på följesedel med 
signum och datum. Vid uppackning ska resterande varor bockas av och signeras på följesedeln. Vid 
färdig uppackning ska inleverans göras i Raindance marknadsplats.  

För läkemedelsboxar med LMS-märkning gäller: ApoEx gör inleverans på redan uppackad vara endast 
om datum och signum finns på följesedeln för denna vara.  

2.8.1 Följesedel och restinformation 

Följesedel med information om levererade varor medföljer varje läkemedelsbox. Följesedeln ska 
sparas 2 år enligt Region Skånes Dokumenthanteringsplan för ekonomiska dokument.  

En order kan fördelas i flera läkemedelsboxar. I läkemedelsboxen finns också separat information om 
restnoterade varor. Informationen är en lista över den totala mängd restnoterade varor som kunden har 
från samtliga beställningar. Se även 2.4.3 Restnoteringsinformation. 

 

  

mailto:order.skane@apoex.se
https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/vagledningar/Vagledning-till-%20Lakemedelsverkets-%20f%c3%b6reskrifter-%20HSLF-FS-%20201825-om-%20licens.pdf
https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/klas/
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2.8.2 Emballage och kylsystem 

Leverans sker huvudsakligen i ApoEx orange läkemedelsboxar med integrerat lock. De varor som inte 
får plats i en läkemedelsbox levereras i originalkartong, s.k. helkolli. 

Läkemedelsboxar med kylvara ska alltid packas upp snarast efter ankomst. Avdelningens 
sjuksköterskor ansvarar för att packa upp dessa. ApoEx packar upp de kylvaror som beställts via LMS-
tjänsten endast på överenskomna besöksdagar. 

 

Mindre känsliga kylvaror skickas tillsammans med andra 
varor. Läkemedelsboxen är då uppmärkt med ”kylvara”. 
 

 

 

 

 

 

Känsliga kylvaror som kräver obruten kylkedja levereras 
i läkemedelsboxar med särskilda kylinsatser, uppmärkt 
med “känslig kylvara”. 

 

 

 

 

 

 

Symbol “farligt gods” finns på läkemedelsboxar som 
innehåller brandfarligt gods. 

 

 

 

 

 

Läkemedelsboxar kan även ha märkningen “Cytostatika”, ”Steril extempore” eller “Klinisk prövning”. 

  RETURER 

2.9.1 Retur av tomlådor och grindvagnar 

Läkemedelsboxar och grindvagnar ska returneras till ApoEx vid nästkommande leverans. ApoEx kan 
spåra vilka beställande enheter som får vilket emballage (avser läkemedelsboxar inkl. kylemballage). 
Kunden ansvarar för emballaget till dess att ApoEx fått tillbaka det. Kylsystemet ska återmonteras i 
boxen som det kom och skickas tillbaka snarast. 
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2.9.2 Returgodkännande 

Kontakt med ApoEx ska alltid tas innan retur av kuranta varor görs. Ifylld blankett Reklamation/retur 
mailas till order.skane@apoex.se. Invänta returgodkännande innan returen kan göras.  

Returetikett från ApoEx (Artikelnummer A10183) ska användas för alla returer av varor förutom 
destruktion (se 2.10.5). Returetikett och plomber finns att beställa i Raindance marknadsplats. Kyl- och 
frysvaror samt narkotikaklassade läkemedel får inte returneras. 

2.9.3 Retur - Kreditering 

I vissa fall kan kuranta varor returneras för kreditering. Ifylld blankett Reklamation/retur mailas 
till order.skane@apoex.se. Invänta returgodkännande innan returen kan göras, se punkt 2.10.2. Retur 
ska göras omgående efter mottaget returgodkännande från ApoEx och ska vara ApoEx tillhanda inom 
5 vardagar från utfärdande av returgodkännande. Returer av läkemedel skickas till ApoEx i plomberad 
läkemedelsbox. Temperaturlogg som visar att varan har förvarats i rumstemperatur (15-25 ºC) ska 
bifogas. Varan ska vara oöppnad och av bibehållen kvalitet. Läkemedelsboxen med returgods ska 
förvaras i läkemedelsförrådet tills den hämtas av Regionservice. Meddela Regionservice att gods finns 
för hämtning. E-kvittens vid överlämning. Regiontransport sänder denna läkemedelsbox direkt till 
ApoEx. 

2.9.4 Retur - Reklamationer 

Fel på läkemedel eller förpackning ska reklameras. 

För att göra en reklamation måste blanketten “Reklamation” fyllas i, blanketten finns på vårdgivare 
skåne/beställa läkemedel. Kontakta ApoEx för att komma överens om en ny leverans. 

Skicka varan tillsammans med blanketten till ApoEx i en plomberad läkemedelsbox. Läkemedelsboxen 
med returgods ska förvaras i läkemedelsförrådet tills den hämtas av Regionservice. Meddela 
Regionservice att gods finns för hämtning. Elektronisk kvittens sker vid överlämning till ApoEx:s 
transportör. 

2.9.5 Retur – Destruktion av läkemedel 

Kasserade läkemedel samt oanvända läkemedel som kasseras p.g.a utgången hållbarhet returneras till 
ApoEx i plomberad läkemedelsbox. Läkemedel packas i kraftiga genomskinliga plastpåsar som försluts 
väl. Påsar kan beställas på varunummer A12182. Blankett "Läkemedel för destruktion" finns på 
vårdgivare skåne/beställa läkemedel, fylls i och skickas med i läkemedelsboxen som adresseras 
ApoEx, Blidögatan 27 Malmö. 

2.9.6 Indragningar 

Indragningar görs när ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Detta sker om ett läkemedel bedöms 
kunna skada eller skapa obehag för användaren. En indragning kan gälla specifika batcher eller hela 
produktionen. Indragningens allvarlighetsgrad avseende hälsorisk klassificeras i tre klasser. 

Indragningar klass I: Denna indragning är allvarlig, och ska omedelbart åtgärdas. ApoEx kommunicerar 
i första hand via telefon till de enheter som köpt varan. 

Indragning klass II och III: ApoEx kommunicerar med berörda enheter. 

ApoEx kommunicerar indragningar klass I till Region Skåne via Region Skånes 
sjukhusapoteksfunktion. 

 

  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/?highlight=blanketter+reklamation
mailto:order.skane@apoex.se
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/?highlight=blanketter+reklamation
mailto:order.skane@apoex.se
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
mailto:sjukhusapoteksfunktionen@skane.se
mailto:sjukhusapoteksfunktionen@skane.se
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  AVVIKELSEHANTERING 

Alla avvikelser rapporteras i avvikelsesystemet AvIC och detta gör både Region Skåne och ApoEx. 
Utredning och återrapportering kring händelsen görs också i AvIC. 

Avvikelser som avser läkemedelstjänster som tillhandahålls av ApoEx ska vid registrering 
kategoriseras som “leveranser och tjänster”, med underrubrik läkemedelstjänster, för att inte förväxlas 
med läkemedelshantering t.ex. feldosering, feladministrering etc. vilka är händelser som ligger i flödet 
patientärende. 

  STÖLD 

Om ApoEx LMS personal upptäcker förmodad stöld eller svinn ska detta omedelbart rapporteras till 
kontrollansvarig sjuksköterska (KASSK). I fall denne inte är tillgänglig kontaktas enhetschef eller 
läkemedelsansvarig sköterska (LASSK). Även driftchef LMS ska informeras och avvikelse skrivas enligt 
ApoEx egen rutin. 

  RESERVRUTIN LOGISTIKCENTRUM 

2.12.1 För avdelningar med tjänsten Läkemedelsservice: 

Om beställningsapp inte fungerar används handscanner. 

Om beställningsapp och handscanner inte fungerar läggs ordern manuellt via dator i Raindance 
Marknadsplatsen. Prioritering av ordrar måste göras, se "Prioritering" nedan. 

2.12.2 För avdelningar med tjänsten läkemedelsservice samt övriga 
läkemedelsbeställande avdelningar: 

Om Raindance Marknadsplatsen inte fungerar görs beställning via reservrutinsblankett.  
Prioritering av ordrar måste göras, se "Prioritering" nedan. 

Om nätverket fungerar scannas reservrutinsblanketten och mailas till: order@apoex.se 

Om nätverket inte fungerar tas ett foto av reservrutinsblanketten och mailas via mobilens 4G nät till: 
order@apoex.se 

Om varken nätverket eller mail via telefon fungerar rings ordern in via 39 000. Begär talsvarsalternativ 
”ApoEx”. Alla uppgifter som anges på reservrutinsblanketten måste kunna uppges muntligen.   

2.12.3 Prioritering 

Vid reservrutinsläge tas enbart akuta ordrar emot.  
  
Samtliga verksamheter måste noggrant överväga vad som behöver beställas akut. ApoEx måste 
hantera alla ordrar manuellt och beställande avdelningar måste i största möjligaste mån avvakta med 
beställningar i ett reservrutinsläge.  

Innan ny order läggs bör verksamheterna undersöka om läkemedel för akut behov finns i närliggande 
förråd. Via websidan Stöd vid läkemedelshantering (https://www.lakemedelshantering.se) finns 
sökfunktionen "Hitta läkemedel". Där det går att söka efter ett specifikt läkemedel både i eget och i 
andra avdelningars läkemedelsförråd samt i så kallade svansförråd. 
Observera att sökfunktionen endast kan användas av anställda inom Region Skåne då den kräver 
inloggning med e-tjänstekort (SITHS-kort). Sökfunktionen fungerar endast via webbsidan. 
  
LMS-avdelningar: Läkemedelsansvariga sjuksköterska (LASSK) ska tillsammans med LMS-personalen 
prioritera vad som ska beställas. Om LASSK inte är tillgänglig, avgör LMS-personal vad som ska 
prioriteras, eventuellt i samråd med tjänstgörande sjuksköterska.  

Max en reservrutinsblankett (10 orderrader) per LMS-avdelning per stopptid.  

mailto:order@apoex.se
https://www.lakemedelshantering.se/
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Avdelningar utan LMS: Avdelningens läkemedelsbeställare avgör vad som behöver beställas.  Max en 
reservrutinsblankett (10 orderrader) per avdelning per stopptid.  
 
Beroende på typ av driftstopp, dag och tid på dygnet samt varaktighet, kan antalet orderrader komma 
att minskas ner till 5 och därefter kan det bli en prioritering av vilka avdelningar som expedieras först. 
Beslut tas av ApoEx ansvariga driftchef tillsammans med Region Skånes flödesansvariga.  
 
Vid driftstopp och reservrutin för läkemedelsbeställningar, måste varje beställande avdelning ha en 
beredskapsorganisation där LASSK håller ihop arbetet gällande prioriteringar av beställningar. 
Reservrutinsblankett och instruktioner för användning av blanketten finns på 
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/ 

  ÖVRIGA TJÄNSTER INOM FLÖDE 1 

Om intresse finns för följande tjänster kontaktas respektive förvaltnings chefsapotekare för mer 
information. Prislista för tjänsterna finns på Region Skånes intranät. 

2.13.1 Läkemedelsservice (LMS) 

Läkemedelsservice är en tjänst som innefattar hjälp med planering, utveckling, iordningställande och 
skötsel av läkemedelsförråd. ApoEx personal sköter beställning och uppackning av de artiklar som 
ingår i förrådets bassortiment. ApoEx personal kan bara beställa det sortiment som avdelningen 
definierar som sitt bassortiment. 

Vid utebliven leverans eller restsituation kontaktar ApoEx i första hand LASSK eller ansvarig 
sjuksköterska. Dessa ansvarar för att informera vidare inom sina respektive enheter. 

ApoEx ska genomföra en genomgång av bassortimentet minst en gång årligen tillsammans med 
läkemedelsansvarig sjuksköterska och läkare. ApoEx tillhandahåller underlag för revision och 
bedömning av beställningspunkter och beställningsmängder.  

Tjänsten innefattar även hållbarhetskontroll, sortimentsstyrning och bevakning av indragningar av 
bassortimentet. Tilläggstjänster som städning av läkemedelsrum, narkotikakontroll och flytt av 
läkemedelsrum kan också avropas. Instruktion för hantering av abonnemang finns på Region Skånes 
intranät.  

2.13.2 Vätskevagnsservice (VVS) 

Vätskevagnen innehåller ett standardiserat sortiment som tagits fram av farmaceut anställd av ApoEx i 
samarbete med enhetens läkemedelsansvariga sjuksköterska och läkare. ApoEx personal fyller på 
vagnen i vätskelager och Regionservice ombesörjer transport av vagn mellan ApoEx vätskelager och 
beställande enhets läkemedelsförråd. Beställande enhet äger sina vätskevagnar och ansvarar för 
rengöring och underhåll av dessa. Instruktion för hantering av abonnemang finns på Region Skånes 
intranät. 

2.13.3 Dialysservice 

Dialysservice innebär att patienter med dialys i hemmet, huvudsakligen peritonealdialys (PD) men 
också hemodialys (HD), får sina läkemedel, vätskor och hjälpmedel hemtransporterade av 
Regionservice. 

Region Skånes dialysenheter i Helsingborg, Hässleholm, Lund, Malmö och Ystad ansvarar för 
dialysvården av patienter som genomför dialysbehandling i hemmet inom Region Skåne, södra Halland 
och Blekinge. Dialysläkemedel ordineras via recepthantering. 

 

 

  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/lakemedels--och-vatskevagnsservice/
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ApoEx ansvarar för: 

- beställningsrutiner för patienterna tillsammans med dialysenheterna.  
- kontakten med patienter och/eller anhöriga inför varje leveranstillfälle. 
- beställning och lagerhållning av aktuella vätskor till CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis) och vid APD (Automated Peritoneal Dialysis) och dialyskoncentrat till HD. 
- kontroll av receptets utgång och avisering av receptförnyelse till patientansvarig sjuksköterska 

eller förskrivare.  
- sampaketering av vätskor, utensilier och läkemedel som behövs i samband med dialys, per 

patient.  

De sampackade kollina transporters sedan av Regionservice hem till patient. Varje sampackning 
ersätts enligt fastställd prislista. ApoEx ansvar för destruktion av artiklar som de levererat.  

OneMed har RegionSkånes uppdrag att tillhandahålla materiel för sjukvården. De transporterar gods 
från sitt centrallager i Göteborg varje natt till depå i Östra hamnen i Malmö där patientpackade kollin 
körs över till ApoEx för sampackning med övriga artiklar. 

Koncerninköp ansvarar för avtalet och kontakterna med OneMed. Koncerninköp fastställer tillsammans 
med dialysenheterna en lista över hemdialys materiel. 

3 FLÖDE 2: TILLVERKNING OCH BEREDNING 

 ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER 

ApoEx nås via 39 000 (fritt tal, säg ”ApoEx”) under tiderna 07:30-16:00.  
Efter kl 16.00 nås ApoEx jourtelefon via 39 000.  

Jourtelefonen är endast avsedd för beställningar på jourtid och för dessa beställningar debiteras 
särskild jourtaxa. För övriga frågor hänvisas till avtalade öppettider. 

Välj knappval 4 för Tillverkning och beredning och sedan något av följande 7 val: 

1. Utleverans Malmö Cytostatika och steril beredning  
2. Malmö Cytostatika beredning 
3. Lund Cytostatika  
4. Malmö Steril tillverkning 
5. Cytostatika Helsingborg 
6. Cytostatika Kristianstad 
7. Avboka beställningar i Cytobase 

Cytostatikatillverkning i Lund: Kl 7.30–16.00 måndag-fredag 
Fax 046-17 70 71  Kl. 9.00–12.00 lördagar 

Cytostatikatillverkning i Malmö: Kl 7.30–16.00 måndag-fredag 
Fax 040-33 75 44 

Cytostatikatillverkning i Kristianstad: Kl 7.30–16.00 måndag-fredag 
Fax 044-309 24 00 

Cytostatikatillverkning i Helsingborg: Tillfälligt stängd, kontakta cytostatikatillverkningen i Malmö 

Steriltillverkning:  Kl. 7.30–16.00 måndag-fredag 
Fax 08-12 44 81 20  
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 ÖVERSIKT BESTÄLLNINGSSÄTT OCH LEDTIDER FÖR CYTOSTATIKA- OCH 

STERILBEREDNINGAR 

 Stopptid Leveranstid 
Beställnings- 
tidpunkt System 

Cytostatika     

Normal N1 
fm dag 1 
em dag 1 

fm dag 2, max 24 h ledtid 
em dag 2, max 24 h ledtid Avtalade öppettider Cytobase/Cytodos eller fax 

Normal N2 - ledtid max 4 h Avtalade öppettider Cytobase/Cytodos eller fax 

Normal N3  
Lund, Malmö, 
Helsingborg och 
Kristianstad - ledtid max 2 h Avtalade öppettider Cytobase/Cytodos eller fax 

Express (akut) - ledtid max 2 h Avtalade öppettider Telefon+ Cytobase/Cytodos eller fax 

Jour -   
Utanför avtalade 
öppettider Telefon+ Cytobase/Cytodos eller fax 

Sterilberedning         

Normal N1 
fm dag 1 
em dag 1 

fm dag 2, max 24 h ledtid 
em dag 2, max 24 h ledtid Avtalade öppettider Fax 

Normal N2 före 09.00 15.00 samma dag Avtalade öppettider Fax 

Express (akut) - max 2 h Avtalade öppettider Telefonbekräftelse före fax skickas 

Jour -   
Utanför avtalade 
öppettider Telefonbekräftelse före fax skickas 

 BESTÄLLNINGSSÄTT OCH LEDTIDER CYTOSTATIKA 

Elektronisk beställning via CytoBase eller Cytodos. 

Faxbeställning via beställningsblanketter från ApoEx finns tillgängliga via Region Skånes intranät och 
vardgivare.skane.se. En faxad ordination, t ex cytostatikakort, måste kompletteras med en 
beställningsblankett där uppgifter om beställande enhet, önskad leveranstidpunkt och underskift av 
behörig förskrivare finns med. Tänk på att skriva rätt namn på beställande enhet för att leverans och 
faktura ska komma rätt. Använd med fördel en stämpel. Förtydliga gärna på försättsbladet exakt vilken 
tidpunkt som patienten ska ha respektive behandling.  

Beställning kan göras med nedanstående ledtidsalternativ. Ledtid är tid från beställning till 
överenskommen leveranspunkt. Beräknas under avtalade tider för öppethållande. Läkemedel med 
kortare hållbarhet än 48 timmar kan på måndagar och dag efter helgdag tidigast beställas till kl. 9.30. 
Önskas beredning tidigare får expressbeställning göras. 

Cytostatika levereras direkt till beställande enhet. 

Prislista för de olika beställningstyperna och för extratransporter finns på Region Skånes intranät.  

3.3.1 Normalbeställning 1 (N1) 

Beställning förmiddag dag 1 → Leverans förmiddag dag 2 (24 timmars ledtid). 
Beställning eftermiddag dag 1 → Leverans eftermiddag dag 2 (24 timmars ledtid). 

Lägst beredningsavgift.  

3.3.2 Normalbeställning 2 (N2) 

Beställning med ledtid på högst fyra timmar.  
Högre beredningsavgift än N1. 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
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3.3.3 Normalbeställning 3 (N3) 

Denna beställningstyp gäller enbart för enheter på följande sjukhus: SUS Lund och Malmö, 
Helsingborg och Kristianstad  
Beställning med ledtid på högst två timmar. 

Högre beredningsavgift än N1 och N2.  

3.3.4 Expressbeställning 

Vid en akut uppkommen situation kan expressbeställning bli aktuell under leverantörens normala 
öppethållande. Ledtiden ska vara högst två timmar. Expressbeställning ska alltid föregås av 
telefonsamtal. Beredning prioriteras då av apoteket. 

3.3.5 Jourbeställning 

Kan göras utanför ordinarie öppethållande, dvs. vardagar 16.00 till 07.30 samt alla helgdagar och röda 
dagar. 

När ApoEx jour kontaktas är det viktigt att uppge beställande enhets ansvar (förvaltningsnummer + 
kostnadsställe), GLN-kod, namn på kontaktperson, telefonnummer och information om vad som ska 
beredas. Beställningsunderlag krävs elektroniskt eller via fax. 

Transporten beställs av ApoEx i samråd med beställande enhet. Beställande enhet står för jouravgift 
och transportkostnad. 

3.3.6 Telefonbeställningar 

Beställningar tas ej emot över telefon. 

 BESTÄLLNINGAR OCH LEDTIDER STERILA BEREDNINGAR 

Beställningar kan göras med nedanstående ledtidsalternativ. Tiden avser ledtid till leveransadress 
(godsmottagning på Region Skånes sjukhus). Tid för vidare transport med Regionservice tillkommer. 

Sterila beredningar levereras till sjukhusets godsmottagning förrutom för Palliativ vård och ASIH där 
leverans görs direkt till enhet.  

Prislista för de olika beställningstyperna och för extratransporter finns på Region Skånes intranät. 

3.4.1 Normalbeställning 1 (N1) 

Beställning förmiddag dag 1 → Leverans förmiddag dag 2, 24 timmars ledtid. 
Beställning eftermiddag dag 1 → Leverans eftermiddag dag 2, 24 timmars ledtid. 

Lägst beredningsavgift.  

3.4.2 Normalbeställning 2 (N2) 

Beställning skickad innan kl 09.00 (vardagar) levereras till godsmottagning på sjukhuset senast kl. 
15.00 samma dag. 

Högre beredningsavgift än N1.  

3.4.3 Expressbeställning 

Vid en akut uppkommen situation kan expressbeställning bli aktuell under leverantörens normala 
öppethållande. Ledtiden ska vara högst två timmar. Beställning föregås av telefonsamtal. Beredning 
prioriteras av apoteket. Beställande enhet står för transportkostnaden om ordinarie 
läkemedelstransporter inte kan användas. Transporten beställs av ApoEx i samråd med beställaren. 

  

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
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3.4.4 Jourbeställning 

Kan göras utanför ordinarie öppethållande, dvs. vardagar 16.00 till 07.30 samt alla helgdagar och röda 
dagar. 

 

När ApoEx jour kontaktas är det viktigt att uppge beställande enhets ansvar (förvaltningsnummer + 
kostnadsställe), GLN-kod, namn på kontaktperson, telefonnummer och information om vad som ska 
beredas. Beställningsunderlag krävs elektroniskt eller via fax.  

Transporten beställs av ApoEx i samråd med beställande enhet. Beställande enhet står för jouravgift 
och transportkostnad. 

3.4.5 Faxbeställning 

För sterila beredningar används beställningsblanketter från ApoEx, finns tillgängliga på Region Skånes 
intranät och Vårdgivare Skåne. 

3.4.6 Telefonbeställning 

Beställningar tas ej emot över telefon. 

 FÖRFYLLDA SPRUTOR 

Avtal med ApoEx för abonnemang på förfyllda sprutor innehållande antibiotika eller smärtstillande 
läkemedel kan tecknas av enhetschef. Se instruktion för beställning av förfyllda sprutor samt 
avropsblankett på Region Skånes intranät. 

En aktuell sortimentslista över de förfyllda sprutor som kan beställas finns tillgänglig via Region Skånes 
intranät. 

 STERILA BEREDNINGAR PÅ RECEPT 

Exempel på sterila beredningar som kan förskrivas via e-recept är bärbara pumpar med antibiotika och 
TPN-påsar. Efter överenskommelse med ApoEx kan dessa beredningar levereras till avdelningen eller 
direkt hem till patienten.  

 LICENSHANTERING 

Se 2.6 för information om licenshantering. Efter att licens finns beställs varan via fax, CytoBase eller 
Cytodos enligt ordinarie rutin. 

 KUNDINFORMATION 

3.8.1 GLN-kod 

Förrådens identitet kallas GLN-kod och är kopplat till avdelningens namn och adress. GLN står för 
Global Location Number. GLN-koden behövs på faxbeställning av steril extempore eller cytostatika 
eller om man ska ta direktkontakt med ApoEx, t ex vid jour. 

GLN-kod som slutar på LM används för beställningar inom Tillverkning och Beredning. 

GLN-koden finns under streckkoden på de etiketter som sitter utanför läkemedelsförråden. Dessa 
etiketter tillhandahålls av Regionservice. De sitter utanför läkemedelsförrådet och i vissa fall också inne 
i läkemedelsförrådet. 

  

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/#27084
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/tillverkning-och-beredning/


 

14  

3.8.2 Ansvar (kostnadsställe) 

Avdelningens ansvar, tidigare kallat kostnadsställe, anges med 5 siffror. I Raindance marknadsplats 
används förvaltningskod + ansvar, dvs 7 siffror. På beställningsblanketter där det står ”kostnadsställe” 
ska den 7 siffriga koden fyllas i. Vilken förvaltningskod som gäller för vilket sjukhus framgår av tabellen 
nedan.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSPORTER 

3.9.1 Steriltillverkning i Malmö 

Leveranser till alla Region Skånes sjukhus sker med regelbundna lastbilsturer och budtransporter. Ett 
leveransschema har tagits fram för att skapa ett fungerande logistiskt flöde med fasta leveranser till 
varje sjukhus 2 gånger dagligen. 

Normalbeställning 1 (N1) 

Beställning förmiddag senast kl 12 dag 1 -Leverans till godsmottagning senast kl 12 dag 2.  
Beställning eftermiddag senast kl 15.30 dag 1 -Leverans till godsmottagning senast kl 15 dag 2. 

Beställning kan ske till annan tid med leveranstid högst 24 h, förmiddag till förmiddag eller eftermiddag 
till eftermiddag. Detta alternativ kan medföra fraktkostnader för beställande enhet. 
 

Normalbeställning 2 (N2) 

Beställning senast kl 9 - Leverans till godsmottagning senast kl 15 samma dag.  

3.9.2 Leverans  

Leverans sker till godsmottagning senast kl. 12.00 alternativt till kl. 15.00 och transporteras därefter till 
läkemedelsförråden av Regionservice. Med varje kolli medföljer en följesedel.  
Se 2.8 samt 2.9 för Mottagande av gods och kvittering samt Emballage och kylsystem. 

  RESTNOTERINGSINFORMATION 

Skulle ApoEx inte kunna tillverka en beställd beredning på grund av rest kontaktas beställande 
avdelning. Är det en upphandlad vara kontaktas Koncerninköp som anger ersättningsvara om det finns 
att tillgå, finns det ingen att tillgå kontaktas beställande avdelning. 

  REKLAMATION 

För färdigberedda lösningar är det enbart aktuellt med reklamation om det är fel på materialet 
beredningen levereras i, till exempel om slangklämman läcker eller pumpen stannar. Allt övrigt 
rapporteras som en avvikelse, se punkt 3.12 nedan. Vid läckage av cytostatika eller sterila beredningar 

Sjukhus/område Förvaltningskod 

Kristianstad 12 

Hässleholm 12 

Ystad 12 

Helsingborg 14 

Landskrona 14 

Trelleborg 14 

Lund 16 

Malmö 16 

Ängelholm 38 

Primärvården 38 

Psykiatri/habilitering 76 
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kan man fota den läckande produkten och se till att etiketten också syns, viktigast är med.nr och 
tillverkningsdatum. 

För att göra en reklamation fyller man i blanketten Reklamation/retur och kontaktar ApoEx för att 
komma överens om en ny leverans och bestämma vad som ska göras med den reklamerade 
beredningen.  

I de fall överenskommelse gjorts med beredningsenheten om att retur ska göras, skickas varan väl 
förpackad tillsammans med blanketten i en plomberad läkemedelsbox till ApoEx. Returetikett från 
ApoEx (Artikelnummer A10183) ska användas. Returetikett och plomber finns att beställa i Raindance 
marknadsplats. 

  AVVIKELSEHANTERING BEREDNINGAR 

Alla avvikelser rapporteras i avvikelsesystemet AvIC och detta gör både Region Skåne och ApoEx. 
Med. Nr, som finns längst ner till vänster på beredningsetiketten och som också finns på följesedeln, 
ska anges i avvikelsen för att underlätta utredningen, se bilder nedan. Utredning och återrapportering 
kring händelsen sker också i AvIC. Avvikelser som avser läkemedelstjänster som tillhandahålls av 
ApoEx ska gå i flödet “leveranser och tjänster”, med underrubrik läkemedelstjänster, för att inte 
förväxlas med läkemedelshantering t.ex. feldosering, feladministrering etc. vilka är händelser som 
ligger i flödet patientärende. 

 

 
 
 

 
  

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel/?highlight=reklamation
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  RESERVRUTIN TILLVERKNING OCH BEREDNING 

Vid reservrutin finns stor risk att patienternas behandling blir försenad och manuell registrering ökar 
risken för fel. Vid kapacitetsbrist, t ex på grund av driftstopp, kan avdelningarna även bli tvungna att 
prioritera sina beställningar.  

Cytobase och Cytodos 
Beställningen faxas och beställande enheter får i samråd med ApoEx prioritera vilka beredningar som 
ska beredas först.  

Faxbeställningar  
Steril extempore och viss cytostatika beställs via fax. Fax är också reservrutin för övriga flöden. 
I de fall angivet faxnummer inte fungerar kontakta ApoEx beredande enhet för nummer till en 
fungerande reservfax.  
 
Om faxbeställningar inte fungerar och reservrutin är igångsatt kan akuta ordrar: 

- överlämnas fysiskt till beredningsenheten i de fall beredningsenhet finns på sjukhuset. 
 

- i undantagsfall ringas in. Denna åtgärd ska användas ytterst restriktivt och endast i akuta fall, 
då muntlig ordination alltid innebär en risk för överföringsfel och därmed en hotad 
patientsäkerhet. Muntlig ordination av steril extempore och cytostatika kräver att ordinerande 
läkare ringer in ordinationen och anger uppgifter enligt ordinarie faxblankett samt att ApoEx 
mottagande farmaceut noggrant motläser inkommande muntlig ordination. Ordinerande läkare 
ska dokumentera ordinationen i ordinarie faxblankett. När faxarna sedan fungerar igen ska 
denna blankett faxas in till ApoEx. OBS! Blanketten måste tydligt märkas med informationen: 
”Redan expedierad order enligt reservrutin muntlig ordination datum ÅÅMMDD” 

4 FLÖDE 3: PATIENTINDIVIDUELLT PACKADE DOSER (PID) 

 ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER 

ApoEx nås via 39000 (fritt tal, säg ”ApoEx”) under tiderna 8:00 – 16:30 på vardagar, 10:00 – 16:00 på 
lördagar samt 11:00-16:00 på röda dagar som infaller måndag – lördag. Välj knappval 6 för PiD.  

 BESKRIVNING AV PID 

PiD, patientindividuellt packade doser, är maskinellt dosdispenserade läkemedel för slutenvård, en 
tjänst som upphandlats av Region Skåne enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Region Skånes 
leverantör av läkemedel är ApoEx som är lokaliserade i Östra hamnen i Malmö.  

Tjänsten avser tabletter och kapslar förpackade till varje patient i tydligt märkta dospåsar. Läkarens 
ordination i Melior sänds i obruten kedja till ApoEx utan manuella mellanled, vilket ger en ökad säkerhet 
i läkemedelshanteringen. 

 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PID 

För att kunna avropa tjänsten måste verksamheten vara en del av Region Skåne eller ha vårdavtal 
med Region Skåne samt använda Melior som journalsystem.  

 STARTA PID 

Om en avdelning önskar starta med PiD kontaktas lokal chefapotekare som utreder möjligheterna samt 
kontaktar Flödesansvarig PiD. Verksamhetschefen ska godkänna beslutet och ett avropsavtal fyllas i 
och skickas till Flödesansvarig PiD. Avropsavtal för PiD finns på Region Skånes intranät.  

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
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 AVSLUTA PID  

Det kan ibland finnas skäl till att en avdelning inte vill fortsätta med PiD. Kontakt tas då med lokal 
chefapotekare som tillsammans med avdelningen diskuterar igenom olika alternativ, t ex kan extra stöd 
i form av information till läkare och eller sjuksköterskor erbjudas. Om avdelningen ändå väljer att 
avsluta tjänsten ska detta godkännas av verksamhetschefen.  

 ÄNDRINGAR SOM BERÖR PID  

Om en avdelning flyttar, omorganiserar eller på annat sätt ändrar de uppgifter som påverkar PiD ska 
detta anmälas i god tid. Använd blanketten BL31 ”Anmälan av verksamhetsförändringar som berör 
PiD”, som finns på Region Skånes intranät. Vart ändringsanmälan ska skickas framgår av blanketten.  

 SORTIMENT 

Det finns kapacitet för upp till 600 olika läkemedel i PiD sortimentet, ca 75 % av all peroral 
medicinering, tabletter och kapslar, i slutenvård kan dispenseras. Sortimentet styrs av många olika 
faktorer, verksamheternas behov, läkemedlets hållbarhet utanför originalförpackning, pris, vilka 
läkemedel som är upphandlade är några av dem. För att förenkla i Melior vid utskrivning och 
förskrivning av recept väljs i första hand tillverkare med många olika förpackningsstorlekar samt 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. Om det finns flera olika tillverkare av samma läkemedel 
väljs som regel samma för alla olika styrkor. Aktuellt sortiment finns på Region Skånes intranät. 

4.7.1 Sortimentsförändring, restnotering och avregistrering av 
läkemedel 

Vid förändringar i sortimentet meddelar ApoEx detta minst 8 dagar före ändringen träder i kraft. ApoEx 
ska ha ett lager som täcker två månaders produktion vilket gör att korta restsituationer inte påverkar 
PiD sortimentet. Information om förändring i sortimentet skickas via mail till flödesansvarig PiD i Region 
Skåne samt till Meliorförvaltningen. ApoEx tar fram förslag på ersättningspreparat. Förändringar av 
PiD- sortimentet uppdateras centralt, nya läkemedel blir möjliga att välja för dosdispensering i Melior 
medan läkemedel som försvinner ur sortimentet inte går att välja längre. 

Sortimentet uppdateras normalt en gång per vecka, vanligen på tisdagskvällen. Om läkaren pilat ett 
läkemedel för flera dagar och det tas bort ur sortimentet stryks det och kommer inte i dospåsen. En 
aktuell lista över sortimentet i PiD finns på Region Skånes intranät.   

På följesedeln flaggas finns ej i sortimentet med ”N”,  beställning ej i hela eller halva doser med ”Q”, 
beställning med fel enhet med ”U”, kapsel kan ej delas med ”X” och tablett kan ej delas med ”Y”.  

Sortimentsförändringar som initieras av Region Skåne meddelas ApoEx i god tid före förändringen ska 
träda i kraft. Förslag på sortimentsförändringar från vården, t ex önskemål om nya läkemedel, kan 
lämnas till den egna förvaltningens chefsapotekare som för frågan vidare till flödesansvarig PiD för 
bedömning och beslut. 

4.7.2 Indragning av läkemedel 

Om en indragning innefattar återkallande från kund kontaktar ApoEx berörda avdelningar som har 
patient med aktuellt läkemedel. Kontakten sker via telefon till avdelningens direktnummer.  

 DOSPÅSARNAS UTSEENDE OCH MÄRKNING 

Dospåsarna är genomskinliga med svart tryck. De levereras uppdelade varje patient för sig. Första 
påsen på rullen är en försättspåse som inte innehåller läkemedel. Varje dospåse är märkt med 
patientens personnummer, namn, veckodag, datum, klockslag för administrering samt vilket läkemedel 
som påsen innehåller. Både läkemedlets namn och namnet på den aktiva substansen står på påsen, 
samt styrka och antal. Alla påsar är märkta med texten ”Förvaras utom syn- och räckhåll för barn”. På 
dospåsarna finns även uppgifter som endast används av ApoEx, såsom påsnummer, ordernummer 

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid
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och en tvådimensionell kod, 2D-kod, längst ner till höger. Det finns även en 2D kod högst upp till höger 
på alla påsar, den koden kommer att användas för att scanna påsen i vården senare.  

Dospåsen innehåller ett läkemedel, men kan innehålla flera tabletter/kapslar av samma sort. I varje 
påse finns som mest 8 tabletter.  

 MELIOR 

Utbildningsmaterial ”Stor lathund Melior” samt en lathund i fickformat finns på Region Skånes intranät. 
Meliorförvaltningen ansvarar för att hålla materialet uppdaterat.  

4.9.1 Saknade läkemedel i dospåsen 

Om enstaka patients doser saknas vid leveransen, trots att ordinationen är pilad, kan orsaken vara att 

pilningen gjordes efter stopptid. Om ett läkemedel saknas i doserna kan det även bero på att 

förskrivaren ordinerat något som ApoEx inte kan dispensera. Då stryks raden hos ApoEx men kommer 

stå kvar som D-markerad i Melior, både i ordinationsöversikten och i utdelningslistan. Det kan även 

bero på att läkemedlet inte längre finns i sortimentet. Mer information finns i ”Stor lathund Melior”.  

4.9.2 Stopptid  

Stopptid för ordination av PiD i Melior kan variera mellan olika sjukhus och beror på verksamhet och 
transportavstånd till leveransplatsen. Stopptider för respektive sjukhus har beslutats i samarbete med 
ApoEx. Varje avdelning/verksamhet har en fastställd stopptid när ordinationen går över till ApoEx. 
Ändringar som görs efter stopptid kommer inte dosdispenseras. 

 

 

Tabell stopp – och leveranstider för PiD 

 

4.9.3 Makulering av lagd beställning 

När stopptiden infaller skapas en beställning till ApoEx. Beställningen går därefter ej att ta bort.  

Sjukhus
Stopptid för 

ordination

PiD-leverans till 

godsmottagning

PiD till 

avdelning
PiD till patient

Helsingborg 13:00 18:00 19:00 20:00

Landskrona 13:00 18:00 19:00 20:00

Hässleholm 13:00 18:15 19:00 20:00

Kristianstad 13:00 18:15 19:00 20:00

Höör (Orup) 13:00 - 19:00 20:00

Ängelholm 13:00 18:30 19:00 20:00

Trelleborg 13:30 18:15 19:00 20:00

Ystad 13:30 18:15 19:00 20:00

Lund 15:00 17:45 19:00 20:00

Malmö 15:00 18:00 19:00 20:00

Helsingborg 13:00 18:00 19:00 20:00

Helsingborg (Pålsjö) 13:00 - 19:00 20:00

Hässleholm 13:00 18:15 19:00 20:00

Kristianstad 13:00 18:15 19:00 20:00

Lund (Baravägen) 15:00 - 19:00 20:00

Malmö 15:00 18:00 19:00 20:00

P
sy
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ri

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
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  HANTERING AV ORDINATIONEN HOS APOEX 

4.10.1 Kontroll av inkommen ordination 

Ordinationen tas emot av orderberedningen hos ApoEx och genomgår en automatisk kontroll 
avseende överdoseringar och interaktioner. Dessa flaggas i ApoEx system och kontrolleras av en 
farmaceut som kontaktar läkare/vårdenhet. Endast dosdispenserade läkemedel ingår i kontrollen. På 
följesedeln som medföljer boxen flaggas överdosering med ett ”O” och allvarlig interaktion (D-
interaktion) med ett ”I”. Om ApoEx inte får tag i förskrivaren produceras doserna ändå och ett nytt 
försök att nå förskrivaren görs nästkommande vardag. ”O” och ”I” står kvar på följesedeln oavsett om 
förskrivaren kontaktats eller ej.  

4.10.2 Halvtablettsutbyte 

I det fall ApoEx får in ordination som innehåller dosering med halv tablett görs en kontroll mot de 
styrkor som finns i sortimentet. Finns läkemedlet i halva styrkan kommer det att bytas ut mot en hel 
tablett av den styrkan. T.ex. ½ tablett Bisoprolol 5 mg kommer att bytas ut mot 1 tablett Bisoprolol 2,5 
mg. Utbytet utförs för att få säkrare produktion och noggrannare dosering för patienten. Om byte till 
annan styrka inte är möjligt kan ApoEx i vissa fall dosdispensera halva tabletter. Halvtablettsutbyten 
flaggas med ett ”H” på följesedeln.  

Om tabletten inte är delbar och inte finns i halva styrkan stryks läkemedlet och måste kompletteras 
manuellt. Läkemedlet är fortfarande D-markerat i ordinationsöversikten och på utdelningslistan. På 
följesedeln flaggas det saknade läkemedlet med ett ”Y”.  

 IORDNINGSSTÄLLANDE OCH ADMINISTRERING 

Patienterna får sina PiD-doser från och med kl. 20.00-dosen. Dospåsarna kommer uppdelade per 
patient och dygn utom för lördagsleveransen som innehåller 2 dygn per patient. ApoEx ansvarar för att 
innehållet och märkningen på dospåsen stämmer med ordinationen vid stopptid.   

Innan överlämnande till patient kontrolleras dospåsen mot utdelningslistan i Melior. I utdelningslistan 
sorteras läkemedel efter klockslag och D-markerade läkemedel visas sist inom varje klockslag.  
Patientens namn och personnummer, utdelningstillfällets datum och klockslag, ordinerade läkemedel, 
styrka samt antal tabletter/kapslar ska stämma överens mellan utdelningslistan och texten på 
dospåsen.  

Dospåsen överlämnas obruten till patient och övriga ordinerade läkemedel iordningsställs och ges 
tillsammans med dospåsen. När patienten erhållit sina läkemedel signeras detta i utdelningslistan. 

4.11.1 Texten på dospåsen överensstämmer inte med 
utdelningslistan 

Om innehållet enligt texten på dospåsen inte stämmer överens med utdelningslistan kan detta bero på 
flera saker, till exempel att läkaren gjort ändringar i ordinationen efter stopptid eller valt att läkemedlet 
inte ska dosdispenseras. ApoEx kan även stryka en rad pga att förskrivaren ordinerat något som inte 
går att dosdispensera. Se även punkt 4.9.1.  

Dospåsen hanteras då enligt följande:     

 Om styrkan på läkemedlet i dospåsen är lägre än det på utdelningslistan kan dospåsen 
användas om en komplettering är möjlig att göra. Annars kasseras dospåsen och läkemedlet 
tas ur läkemedelsförrådet.   
 

 Om styrkan på läkemedlet i dospåsen är högre än det på utdelningslistan kasseras dospåsen 
om inte dosen är halverad och tabletten är delbar då den kan användas.  
 

 Om läkemedlet i dospåsen saknas på utdelningslistan kasseras dospåsen. 
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4.11.2 Kassation av PiD 

Läkemedlen i dospåsarna kasseras som läkemedelsavfall. Tom dospåse kan kasseras som restavfall 
om inga personuppgifter kan utläsas på påsen. Plasten i påsarna är miljövänlig och bildar vattenånga 
vid förbränning. Se även rutin ”Kassation av dospåsar PiD” som finns på Region Skånes intranät för 
förtydligande av hur tomma och ej använda dospåsar ska hanteras. Om dospåsen innehåller 
narkotikaklassade läkemedel ska kassationen dokumenteras på följesedeln. 

  LEVERANSER 

PiD tillverkas dagligen måndag till lördag oavsett helgdagar och aftnar och levereras dagligen måndag 
till fredag för 1 dygn. Lördagsleveransen omfattar 2 dygn dvs. doser från och med lördag kväll kl. 20 till 
och med måndag kl. 19. Ingen leverans av PiD på söndagar.  

Leveranstider för PiD till respektive sjukhus har fastställts i samarbete med ApoEx. ApoEx levererar till 
sjukhusets godsmottagning, till ISS godsmottagning (Baravägen Lund) eller direkt till avdelning. 
Därefter övergår ansvaret till mottagaren. ApoEx ansvarar för att uppfylla kraven på transport enligt 
LVFS 2012:8. Verksamheten står för kostnaden av leveransen till enheten.  

Dospåsarna levereras i orange plastboxar per beställande enhet. Boxarna har gula transportetiketter 
för att särskilja dem från andra läkemedelsleveranser och är plomberade vid mottagandet. Om 
plombering saknas ska innehållet kontrolleras innan mottagning görs, kontroll av innehåll görs 
lämpligen av sjuksköterska på mottagande avdelning. Verksamheten ansvarar för att lådorna 
returneras till ApoEx med hjälp av Regionservice. Boxarna är stöldbegärliga varför kontroll på returer 
av tomma boxar görs av ApoEx.  

4.12.1 Leverans till avdelning 

Regionservice ansvarar för att krav på transport, hantering och förvaring uppfylls enligt LVFS 2012:8 
samt i kompletterande regionala och lokala rutiner. Vid tillfällen då det inte finns någon personal från 
Regionservice som kan ta emot leveransen måste detta meddelas till ApoEx som underrättar sin 
transportör. Regionservice och ApoEx ansvarar för att lösa detta. I de fall där ApoEx levererar direkt till 
avdelning berörs inte Regionservice. 

4.12.2 Mottagande på avdelningen 

Vid leverans görs en elektronisk kvittens med eTjänstekort (RS-kort) i Regionservice system TESS. 
Om TESS inte fungerar används manuella kvittenslistor som tillhandahålls av leverantören. Detta gäller 
även i de fall ApoEx levererar direkt till enheten.  

Mottagaren kontrollerar att plomberingen på läkemedelsboxen är intakt, om den inte är det skrivs en 
avvikelse. När kvittensen är gjord övergår ansvaret för leveransen till avdelningen. I de fall ApoEx 
levererar direkt till avdelning ansvarar de för leveransen fram till kvittensen på avdelning. Mottagen 
läkemedelsbox placeras i läkemedelsförrådet. Sjuksköterska packar upp dospåsarna till sina patienter 
och kontrollerar att rätt dospåsar levererats genom att bocka av och signera på följesedeln. 
Dospåsarna placeras i respektive patients låda i läkemedelsvagnen eller på motsvarande plats. 

4.12.3 Följesedel 

På följesedeln som medföljer boxen visas information om leveransen. Se även punkt 4.7.1, punkt 
4.10.1 och punkt 4.10.2. Följesedeln ska sparas 2 år enligt Region Skånes Dokumenthanteringsplan 
för ekonomiska dokument.  

4.12.4 Leveransförseningar 

ApoEx meddelar avdelningen direkt via telefon vid risk för försenad eller utebliven leverans. De 
använder sig i vissa fall av en telefonitjänst som innebär att ett automatiskt meddelande skickas till 
avdelningen via telefonen. En röst läser upp meddelandet och mottagaren bekräftar att det tagits emot 
med en knapptryckning.  

När Regionservice eller ISS tagit emot leveransen på sjukhuset övergår ansvaret att meddela 
avdelningarna om eventuella förseningar till dem.   

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid/
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  AVVIKELSER 

Alla avvikelser som rör PiD rapporteras i avvikelsesystemet AvIC, både av Region Skåne och ApoEx. 
Utredning och återrapportering kring händelsen görs också i AvIC. Avvikelser som avser 
läkemedelstjänster som tillhandahålls av ApoEx ska gå i flödet ”Leveranser och Tjänster – 
Servicetjänster – Läkemedelsförsörjning - PiD (patient individuella doser)” för att inte förväxlas med 
läkemedelshantering t.ex. feldosering, feladministrering etc. vilka är händelser som ligger i flödet 
patientärende. Se även instruktion för hantering av avvikelser i systemet AvIC, punkt 4.13 ”Hantering 
av avvikelser som berör extern part och/eller leverantör”. Om avvikelsen berör en patient ska 
personnumret skrivas in i AvIC, ApoEx behöver det för att kunna söka i sina system.  

Vid akuta ärenden t.ex. om avdelningen saknar sin leverans kontaktas i första hand supporten på 
39000. ApoEx ska ringa till avdelningen om de vet att leveransen kommer bli sen eller utebli.  

4.13.1 Reklamationer 

Innan en reklamation görs ska en avvikelse registreras i AvIC och ApoEx kontaktas. Reklamationer kan 
bli aktuellt t ex vid oläslig text på dospåsen, trasig transportförpackning, krossade tabletter mm. PiD 
dosen/doserna skickas i en plomberad läkemedelsbox efter överenskommelse med ApoEx.  

4.13.2 Returer 

PiD kan normalt inte returneras. Doser som inte används ska kasseras enligt punkt 4.11.2. Undantag 
är i samband med reklamation då retur kan bli aktuellt, se punkt 4.13.1. 

  FAKTURA 

Kostnaden för tjänsten PiD regleras i avtalet mellan Region Skåne och ApoEx och indexregleras 
årligen. ApoEx fakturerar månadsvis med samlingsfaktura till enheten för tjänsten samt läkemedel. 
Fakturan kontrolleras mot följesedel enligt rutin ”Kontroll av PiD faktura” som finns på Region Skånes 
intranät. Regionservice fakturerar transportkostnad för PiD-transporter. 

  GLN-KOD  

Förrådens identitet kallas GLN-kod och är kopplat till avdelningens namn och adress. GLN står för 
Global Location Number. Alla enheter som ska ha tjänsten PiD ska vara upplagda i Skånekatalogen 
och ha en GLN-kod i Raindance. De avdelningar som använder tjänsten PiD kommer att ha en egen, 
unik GLN-kod för PiD och det är flödesansvarig PiD som ansvarar för att avdelningen får den.  

GLN-koden finns under streckkoden på de etiketter som sitter utanför läkemedelsförråden. Dessa 
etiketter tillhandahålls av Regionservice. De sitter utanför läkemedelsförrådet och i vissa fall också inne 
i läkemedelsförrådet. 

  SUPPORT 

Vid frågor gällande PiD kontakta support på 39000 och uppge ”PiD” eller ”patientindividuella doser” i 
fritt tal alternativt ”ApoEx” eller ”Melior” om du vill kopplas direkt till dem. Se även punkt 4.1.  

  

https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid
https://intra.skane.se/sidor/vardinformation-och-patientservice2/vardriktlinjer/lakemedel/bestall-lakemedel/patientindividuella-packade-doser-pid
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  RESERVRUTIN PATIENTINDIVIDUELLT PACKADE DOSER 

Reservrutin vid utebliven leverans av Patientindividuellt packade doser (PiD) är manuell delning av 
läkemedel från läkemedelsförråd samt beställning av hela förpackningar via flöde 1. 

Beslut om reservrutin tas på avdelningen. I Melior under ”Rapporter” i menyraden kan man välja 
”Dosrapport”. Välj enhet och ange tidsintervall. Rapporten presenterar vilka D-markerade läkemedel 
som är ordinerade samt antal för hela avdelningen. Dosrapporten innehåller inga personuppgifter och 
kan inte användas som delningsunderlag men kan ge information om vilka läkemedel som bör finnas 
på avdelningen vid utdelningstillfällena. 

ApoEx kontaktar godsmottagningarna om utebliven/ försenad leverans via telefon. Detta görs så snart 
som leveransförseningens storlek är känd, allra senast vid utleverans från ApoEx.  

ApoEx använder sin automatiska uppringningstjänst för att informera avdelningar om sen eller 
utebliven leverans. Avdelningarna ska kontaktas så snart information om den uteblivna leveransen 
alternativt förseningens storlek finns tillgänglig. Detta för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att 
förbereda läkemedel enligt reservrutin i god tid innan första utdelningstillfället kl 20.  

5 FLÖDE 4: PRIVATA VÅRDGIVARE OCH KOMMUNALA 

BASFÖRRÅD  

Denna information riktar sig till privata vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne samt beställare till 
kommunala basförråd inom Region Skåne.  

Samtliga privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Skåne och kommunala basförråd erbjuds 
att teckna avropsavtal med ApoEx gällande beställningssystemet Care. Detta möjliggör beställning av 
läkemedel till Region Skånes upphandlade priser. ApoEx ansvarar för beställningssystemet, 
transporter, leveranser och frågor relaterat till detta. 

Som leverantör av vårdtjänster till Region Skåne har du ingen skyldighet att avropa läkemedel på 
Region Skånes upphandlade avtal.  

Undantaget är de vårdgivare som beställer läkemedel som Region Skåne ersätter. Privat vårdgivare 
inom specialistvårdval Hud, Ögon och LARO (samt enstaka leverantörer med LOU- och LOL-avtal) 
måste beställa de läkemedel som ersätts av Region Skåne via ApoEx.  

 ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER 

ApoEx kundtjänst nås via 39000 (fritt tal, säg ”ApoEx”). Välj knappval 5 för Care.  

ApoEx kundtjänst har öppet helgfria vardagar 08:00 - 17:00. Kundtjänsten är behjälplig vid bland annat 
frågor om administration av beställande enheter och behöriga beställare, frågor om Care, frågor om 
beställningar och leveranser samt frågor om produkter och restnoteringar. 

Om du föredrar att skicka din fråga med e-post så är adressen support-rsk@apoex.se. 

 APOEX BESTÄLLNINGSSYSTEM CARE 

ApoEx beställningssystem heter Care. Care erbjuder ett fullständigt apoteksutbud av läkemedel samt 
ett brett sortiment av läkemedelsnära varor, tydligt visualiserat med produktinformation, aktuellt 
lagersaldo och högupplösta bilder. Care har en bra sökfunktionalitet med möjlighet att filtrera på bland 
annat produkttyp, förpackningsform och mängd samt möjligheten att skapa favoritlistor med artiklar 
som man beställer ofta. För frågor om ApoEx beställningssystem Care, vänligen kontakta ApoEx 
kundtjänst. 

  

mailto:support-rsk@apoex.se
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 RUTIN FÖR TILLGÅNG TILL BESTÄLLNINGSSYSTEMET CARE 

Blankett för avropsavtal till beställningssystemet Care finns på Vårdgivare i Skåne: 
https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel  

Denna avropsblankett ska fyllas i och returneras till ApoEx enligt kontaktuppgifter som finns angivna på 
blanketten. Samtliga privata vårdgivare och kommunala basförråd som har returnerat ett signerat 
avropsavtal till ApoEx kommer att kontrolleras mot Region Skånes avtalskatalog och därefter 
registreras i Care.  

ApoEx kommer sedan att skicka ut information om Care och lösenord till inloggningen till angivna 
behöriga beställare. Lösenordet genereras automatiskt och kommuniceras ut i ett separat e-
postmeddelande direkt till den behöriga beställarens angivna e-postadress. Om inget lösenord 
kommer, trots anmäld behörighet, vänligen kontakta ApoEx kundtjänst. 

Behöriga beställare kan därefter logga in i Care genom att besöka adressen care.apoex.se och ange 
sitt användarnamn och lösenord. Användarnamnet är antingen den behöriga beställarens fullständiga 
personnummer, enligt formatet ååååmmddxxxx, alternativt e-postadress. 

Vid beställning av nya, eller vid ändring av befintliga, beställande enheter och/eller behöriga 
beställare, används ApoEx formulär Blankett för avropsavtal inom Region Skåne, som hittas via länken 
ovan. 

Kommunala beställare kan via sitt Care-konto enbart beställa läkemedel till kommunalt 
basläkemedelsförråd enligt en av Läkemedelsrådet fastställd sortimentslista som finns på 
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/ 

På Vårdgivare Skåne (länken ovan) finns även en rutin för kommunala basläkemedelsförråd med mer 
information om vad som gäller.  

 LEVERANSMETOD, STOPPTID OCH LEVERANSTIDPUNKT 

I Care kan den behöriga beställaren välja mellan tillgängliga leveransmetoder i samband med att 
ordern skapas. Stopptid för normalbeställning är klockan 12:00 för direktleverans till beställande enhet 
dag 2 via ApoEx transport. Vissa privata vårdgivares beställningar genomgår omlastning vid Region 
Skånes sjukhusets godsmottagning för vidare transport av Regionservice. Samma stopptid gäller även 
då.  

Restnoterade varor skickas i samband med att de blir tillgängliga. 

För frågor om leveransmetoder, stopptider och leveranstidpunkt, vänligen kontakta ApoEx kundtjänst. 

 PRISLISTA CARE 

För exakta prisuppgifter vänligen skicka förfrågan till support-rsk@apoex.se 

 REVERVRUTIN EXTERNA VÅRDGIVARE OCH KOMMUNALA FÖRRÅD 

En lokal rutin ska finnas på varje enhet med rekvisitionshantering för att säkerställa att lokala 
förutsättningar har diskuterats innan allvarlig incident. En lokal instruktion ska innehålla följande:  

 Ansvarsfördelning – vem gör vad vid incidenten  
- Meddela Helpdesk och notera ärendenummer.  
- Prenumerera på driftinformation gällande händelsen.  
- Bevaka både IT-driftinformation och Läkemedelsförsörjning driftinformation  

 Information om reservrutin 
- Om reservrutin aktiveras, det vill säga övergång till manuell hantering, måste 

verksamheten noggrant prioritera vad som ska beställas för att minska belastningen på 
ApoEx hantering. Endast akuta läkemedel bör prioriteras. 

 Viktiga kontaktuppgifter 

https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/bestall-lakemedel
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/lakemedelsforrad/
mailto:support-rsk@apoex.se
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6 FLÖDE 5: ATMP OCH KLINISKA PRÖVNINGAR 

 AVANCERADE TERAPEUTISKA MEDICINSKA PRODUKTER (ATMP) 

Som ATMP räknas genterapi, somatisk cellterapi, vävnadsteknisk produkt samt kombinerade produkter 
vilka är enligt det europeiska regelverket betraktas som läkemedel. Flödet av ATMP inom Region 
Skåne styrs av dess ATMP-center i samarbete med Region Skånes sjukhusapoteksfunktion. I de fall ett 
ATMP behöver iodningställas av en apoteksfunktion ska ApoEx kontaktas och rutiner för hur den ska 
hanteras tas fram av ApoEx i samarbete med den regionalt flödesansvariga för ATMP. 

 KLINISKA PRÖVNINGAR (KP) 

ApoEx hanterar kliniska prövningar inom Region Skåne. Vid förfrågan om initiering av klinisk prövning 
ska Regionalt flödesansvarig kontaktas via sjukhusapoteksfunktionen@skane.se. Avtalsskrivning och 
hantering av de kliniska prövningarna sker i direkt samarbete mellan Sponsor och ApoEx. På begäran 
från Region Skånes sjukhusapoteksfunktion ska ApoEx tillhandahålla information regelbundet om vilka 
kliniska prövningar de hanterar, följande ska finnas med: 

- Protokollnummer samt ev. arbetsnamn 
- EudraCT-nummer 
- Klinik och sjukhus 
- Typ av studie (cyto, steril eller standard) 

mailto:sjukhusapoteksfunktionen@skane.se
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