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Fastställare: Jessica Eriksson

Läkemedelsförsörjning - Beställning av
extempore och sterila beredningar
Bakgrund
Detta dokument beskriver hur vården i Region Gävleborg gör för att beställa sterila
beredningar, exempelvis kassetter till infusionspumpar.
Beredningar kommer från Nationella Enheten i Uppsala, Tillverkningsenheten
(Apoteket AB) eller APL- Apotekets produktion och Laboratorier i Stockholm.
Enligt avtalet med Apoteket AB kan vårdenheter inom Region Gävleborg beställa
sterila beredningar (injektioner/infusioner) från Tillverkningsenheten på Nationella
Enheten i Uppsala. Beställning kan även göras från APL som tillhandahåller både
sterila och icke-sterila beredningar.
Beställningsförfarande, leveranstid och hållbarhet på beredningen skiljer sig åt mellan
dessa alternativ enligt nedan beskrivet.

Beskrivning
Vid behov av snabb leverans (1-2 vardagar)
Vid alla typer av frågor och funderingar kring beredningen, ring Nationella Enheten i
Uppsala, Tillverkningsenheten 018–611 34 76.
Ordinarie beställning (2 vardagar)
Beställning av smärtkassetter och annan steril extempore via Tillverkningsenheten,
görs via fax: 018-611 93 24. Faxblankett som används: Läkemedelsrekvisition –
beställning av sterila beredningar
Beställningar skickade före kl.11.00 (vardagar) levereras tillsammans med ordinarie
läkemedelsleverans två vardagar efter beställning. Önskad leveransdag anges på
beställningsblanketten. Det är bra att beställa i så god tid som möjligt.
Kostnaderna för extemporeberedningar som bereds i Uppsala består av det aktuella
priset för ingående läkemedel och material (ex själva kassetten), samt en
beredningsavgift. Avgiften beror på typ av beredning (spruta, kassett, infusionspåse
etc.).
Akutbeställning (1 vardag)
Mot akutbeställningsavgift går det att få leverans av extemporeberedning med kortare
ledtid än angivet ovan. Beställning skickad före kl.11.00 (vardagar) ska vid
akutbeställning levereras till vårdenheten nästa vardag efter beställning.
För akutbeställning tillkommer akutbeställningsavgift som är ca 500 kr per beredning.
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Vid behov av ännu snabbare leverans, ring och stäm av möjligheten att få den
levererad. För leverans samma dag tillkommer en transportavgift som ligger på runt
1200-1300 kr. Akutbeställningsavgiften är den samma.
Hållbarhet
Hållbarheten för beredningar som tillverkas varierar beroende på beredningens art och
vad det är för läkemedel. Längsta hållbarheten är 28 dagar men kan vara kortare
beroende på kemisk och fysikalisk hållbarhet.
Ej behov av snabb leverans (ca 1 vecka)
Beställning
Vissa beredningar finns som ”lagerprodukter” på APL. Dessa finns i Proceedo med
varunummer och pris och beställs precis som vanliga läkemedel.
Om det inte finns en passande vara med varunummer och pris görs beställningen på ett
generellt varunummer: 636555.

För att Nationella Enheten Orderberedning ska veta vad som ska beredas måste en ifylld
blankett faxas Beställning utan specifikt varunummer till dem på 018- 611 97 00.
Övriga frågor och funderingar kring beredningen ring Nationella Enheten i Uppsala,
Kundservice 010-447 73 00. Tänk på att ange LGX-numret som beställningen fick i
Proceedo vid beställningen.
Priset på APL-beredningar som inte finns prissatta i Proceedo varierar beroende på
beredningens art och vad det är för läkemedel. Förfrågan om pris kan göras direkt till
APL på mail: kundservice@apl.se eller telefon 010-447 97 00.
Hållbarhet
Lagerberedningar från APL har i regel längre hållbarhet än de som tillverkas hos
Tillverkningsenheten i Uppsala. Längsta hållbarheten är 6 månader men kan vara
kortare beroende på kemisk och fysikalisk hållbarhet.
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