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Ny leverantör av läkemedel 
 

Läkemedelsbeställningar 
inför helgen 3-4 november 2018 
 Avtalet med ApoEx VN AB upphör 2 november. Från 3 november 
börjar ett nytt avtal gälla med Apoteket AB som ny leverantör.  

Här finns viktig information för beställningar inför och under denna 
helg. Fredag 2 november ska betraktas som en storhelg pga. 
leverantörsbytet. 
 

Beställnings- och leveranstider  

Senaste beställning för leverans  vecka 44 är onsdag 31 oktober 
enligt ordinarie stopptider: 

• kl. 15.00 för sjukhusens enheter  

• kl. 10.00 för övriga enheter 
 

Sista beställning till ApoEx VN AB inför helgen kan skickas i 
Proceedo senast onsdag 31 oktober kl. 24.00.  

Beställningar kan inte göras i Proceedo torsdag och fredag 1-2 
november. Akuta beställningar faxas efter överenskommelse med 
ApoEx, telefonnr. 016-104582. 

Proceedo öppnas för läkemedelsbeställning lördag 3 november.  
Lagervaror (trucksymbolen        ) kommer att synas i Proceedo 
från tisdag 6 november.  
 

Beställning av cytostatika och sterila 
extemporeberedningar 

Ordinarie beställning kan göras t.o.m. torsdag 1 november kl. 
14.00. Beställningar som aviserats för leverans 5/11 och framåt 
och som inkommit till ApoEx kommer att överlämnas till Apoteket 
AB.  
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Läkemedelsservice, Vätskevagnar, Serviceförråd  

ApoEx ansvarar för alla leveranser vecka 44. 

Apoteket AB ansvarar för alla leveranser från vecka 45. 
 

Rester 

Finns kvarvarande restleveranser måste dessa ses över! 
Kvarvarande restleveranser  framgår av restlistan från ApoEx.  

Beställda varor som inte kan levereras före 3 november måste 
makuleras både hos ApoEx och tas bort från Proceedo, i samråd 
mellan vårdenhet/ApoEx.  

I Proceedo görs detta genom att avsluta ordern när allt övrigt är 
levererat. Önskas hjälp med detta - kontakta Proceedosupporten! 
Leveranskvittenser och avslut i Proceedo bör göras senast fredag  
9 november.  
 

Om leverans fortfarande önskas måste ny beställning göras i 
Proceedo, vilket kan göras tidigast lördag 3 november.  
 

Samma telefonnummer  

Alla telefonnummer kommer att vara desamma som tidigare.    
Tel. 016-10 45 82 för kontakt med ApoEx VN AB/Apoteket AB. 
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