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Välkommen till Apoteket  
– er nya dosleverantör 
Den första april tar Apoteket över ansvaret från Apotekstjänst för dosförpackade 
läkemedel till alla patienter i Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Östergötland och 
Jönköping. Regionerna har upphandlat tjänsten Apodos och tecknat avtal med 
Apoteket, därav förändringen.

För patienterna innebär det inte någon större skillnad, dospåsen kan se 
annorlunda ut men innehåll och hantering är oförändrade. Utlämningsställen är 
till stor del samma som innan, de doskunder som blir berörda av en förändring av 
utlämningsställe blir informerade om det i god tid.

Patienten betalar för de läkemedel som finns i påsarna samt för övriga varor 
som beställs utöver. Patienten väljer att betala kontant eller via faktura med 
delbetalningsmöjlighet. Naturligtvis gäller högkostnadsskyddet även för Apodos. 

De fullmakter som finns registrerade för apoteksärenden hos eHälsomyndigheten, 
fortsätter att gälla precis som tidigare.

Apotekets fakturapartner Collector Bank
Förvalt är Apotekets Månadsfaktura, första fakturan skickas alltid med post. 
Patienten väljer själv om denne vill delbetala eller inte.

Doskunder kommer automatiskt bli anslutan till Apotekets Månadsfaktura, där 
första fakturan är en pappersfaktura med en aviavgift. Blir patienten inte godkänd 
för faktura hos Collector Bank blir betalningssätt kontant, dvs dosrulle skickas till 
utlämningsställe för att betalas i butik.

Önskas betalningssättet ”betala i butik” istället för faktura, kontakta Apodos 
Kundservice så hjälper vi till med det.

Under en övergångsperiod kan det hända att det kommer en faktura både 
från den tidigare dosaktören Apotekstjänst och från Apotekets fakturapartner 
Collector Bank. 

Nya 
möjligheter 

med  
Apoteket
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Teckna direktleveransavtal
Vi erbjuder direktleverans till äldreboendet, 
hemsjukvården eller hemtjänstgruppen. Med 
leveransavisering kan du även spåra och följa var din 
leverans befinner sig. Du bestämmer själv på vilket 
sätt du vill få aviseringen, SMS- eller e-post. Är du 
intresserad av direktleverans av Apodos, kontakta 
Apodos Kundservice så hjälper vi dig. 

Inte bara en dosrulle!
Vi kan skicka allt som finns i Apotekets sortiment som 
du behöver till dina patienter. Förutom dosrullar även 
de produkter som inte kan ligga i dospåsen, såsom 
exempelvis behovsmedicin, men även duschtvål och 
tandkräm. 

Abonnemang
Du kan även abonnera på de varor som du vet att ni 
vill beställa med en viss regelbundenhet. Produkterna 
skickas sedan med ordinarie leverans, ingen extra 
leveranskostnad tillkommer. Kostnaden för beställda 

varor läggs på samma faktura som patientens 
dosrulle. På det sättet sparar du din värdefulla tid som 
sen kan nyttjas på bästa sätt. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad! Du som är vårdpersonal kan 
enkelt anmäla dig till våra nyhetsbrev: Apodos 
nyhetsbrev samt brevet som gäller restsituationer, 
samt även information om när ett läkemedel åter 
finns tillgängligt.

På apoteket.se/apodos kan du anmäla dig till 
nyhetsbreven.

Våra transporter
• Temperaturövervakning

• Förare utbildade i sparsam körning

• SMS- eller e-postavisering

• Track and trace: spårbarhet

 – Se i realtid var din leverans befinner sig

 – Se planerad leveranstid

Med vänliga hälsningar,

Apoteket
Apodos Kundservice: 0771-210 210 • apodos@apoteket.se • apoteket.se/apodos


