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Detta sker måndagen den 27 februari  
vilket är vår första produktionsdag. För  
patienterna märks inte skillnaden förrän 
onsdagen 1 mars då de första ordinarie  
leveranserna sker. Måndag och tisdag 
kommer det fortfarande vara Apoteket AB 
som levererar de produktionsorder som 
de tog emot veckan innan. Undantaget är 
akutordinationer som kommer till Svensk 
Dos under måndagen, vilka levereras på 
tisdagen. 

 

Viktigt om nya stopptider 

Vi vill göra er uppmärksamma på att den 
nya stopptiden som respektive lands-
ting/region upphandlat är kl 12.00.  
Stopptiden är densamma för både dos-
dispensering samt för beställning av  
helförpackningar. Denna stopptid gäller 
från och med den 27 februari. Avvikande 
stopptider inför helgdagar meddelas i  
följebrev med försändelserna inför helg-
dagarna samt på Svensk Dos hemsida 
www.svenskdos.se 

Akuta ordinationsförändringar eller  
beställningar helförpackningar som görs 
före stopptid kl. 12.00 levereras nästkom-
mande dag.  

Logistiktester med gott resultat 

Logistiktesterna som har genomförts har 
utfallit väl. Det finns fortfarande boenden 
som inte återkopplat med e-post och  
telefonnummer vilket vi tacksamt tar 
emot. Det är många boenden som  
tecknat avtal för direktleverans. Ni som 
inte gjort det ännu kan naturligtvis fort- 
farande göra det. 
 

Migreringshelg och back up-plan 

Fredagen den 24 februari påbörjas flytten 
av dosinformation från Apoteket AB till 
Svensk Dos vilket beräknas att vara klart på 
förmiddagen lördagen den 25 februari. 
När överföringen är klar kommer detta att 
meddelas på Svensk Dos hemsida.  

Om det av mot förmodan skulle uppstå 
tekniska problem finns en back up-plan, 
vilken innebär att migreringen avbryts och 
skjuts upp en vecka. Beställningar och  
leveranser fortsätter då som tidigare med 
Apoteket AB i ytterligare en vecka och ny 
migreringshelg blir den 3-5 mars och start 
den 6 mars. Skulle detta inträffa kommer 
mer information att finnas på Svensk Dos 
hemsida och även skickas ut via e-post till 
ansvariga i respektive landsting/region och 
kommun. 

 

 

 

Om en vecka är vi igång! 
Efter månader av förberedelser med planering, information och tester är det nu bara en 
vecka kvar innan Svensk Dos tar över ansvaret för dosförpackade läkemedel till Region 
Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och Landstinget 
Västernorrland. 

http://www.svenskdos.se/


Nyhetsbrev 
Vecka 8, februari 2017 

 Box 2, 751 03  UPPSALA 
 www.svenskdos.se 

PayEx 

Just nu håller två separata brev på att  
delas ut till totalt drygt 14 000 patienter. 

Information till patienter som redan har 
”rätt” apotekskonto 

Nästan en tredjedel av patienterna hade 
redan ett apotekskonto som gäller hos de 
privata apoteken när vi skickade ut det 
första informationsbrevet tillsammans 
med ansökningsblankett. För att inte skapa 
förvirring skickades inget till dessa patien-
ter så långt före leverantörsskiftet. Dessa 
patienter får nu en anpassad broschyr 
med information om bytet och att vi 
kommer att börja debitera deras apoteks-
konto hos de privata apoteken. 
 

Påminnelseutskick till de som inte har 
apotekskonto 

De 11 600 patienter som inte hade ett 
apotekskonto alls eller ett som bara gäller 
hos Apoteket AB fick tidigare ett utskick 
jämte en ansökningsblankett. Drygt 3 300 
patienter har ansökt om, och fått beviljat, 
ett nytt/till konto. Resterande 8 000 pati-
enter får ett påminnelseutskick om att de 
inte har öppnat ett konto ännu. Ansökan 
behöver vara PayEx tillhanda innan denna 
veckas slut för att vi ska kunna debitera 
kontot från första leveransen. Patienter 
som inte öppnar konto får automatiskt 
faktura. 

 

 

 
Uppdaterad hemsida 

Vi uppdaterar löpande vår hemsida. Du 
hittar mycket information under respek-
tive kategorisida eller under Vanliga frågor. 
Är det någonting du saknar på hemsidan 
– hör gärna av dig. Tänk på att sidan  
används av andra kunder också så vi kan 
inte lägga ut avtalsspecifik information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nyhetsbrev 
Vecka 8, februari 2017 

 Box 2, 751 03  UPPSALA 
 www.svenskdos.se 

Vi vill gärna vara tillgängliga för patienter, 
anhöriga och vård.  
För att alla ska få bra service är det viktigt 
att rätt kanaler används. Vi ber er därför att 
inte dela med er av våra personliga adres-
ser och telefonnummer utan att ni lämnar 
ut kundservices uppgifter till de som inte är 
MAS-ar. 

Kundservice  
Jämtland-Härjedalen 018-413 77 21 
Västernorrland  018-413 77 22 
Norrbotten  018-413 77 23 
Västerbotten  018-413 77 24 
 
Ovanstående nummer är aktiva fr.o.m. 9 jan 2017. 
 

 
 

 
 

info@svenskdos.se 

PayEx kundservice 
0498-20 15 20 
www.payex.se/kundservice/privat-
kund/apotekskonto/ 
 

Kontaktuppgifter 


	Om en vecka är vi igång!
	Kontaktuppgifter

