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1. Kort om ApoEx

ApoEx är idag det största privatägda bolaget i Sverige som försörjer hälso- och sjukvården med

läkemedel, tillverkning och farmaceutiska tjänster, med över 300 anställda. Vår affärsidé är att

tillhandahålla marknadsledande system- och distributionslösningar för vården. Vi erbjuder ett brett

utbud av produkter och tjänster bl.a. varuförsörjning avseende läkemedel, sjukvårdsmaterial och

dentala förbrukningsmaterial, slutenvårdsdos, beredning av cytostatika och steril extempore,

läkemedels- och vätskevagnsservice, dialysservice, kliniska läkemedelsprövningar m.m. Utöver det har

vi gjort omfattande investeringar i moderna systemlösningar för att effektivisera och förenkla för

vården.

ApoEx är ISO-certifierad för kvalitet och miljö. ISO-certifieringen baseras på ApoEx ledningssystem

som utgår från kundernas krav och önskemål med målsättningen att skapa nöjdhet.
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Logistik

ApoEx lager i Umeå

ApoEx lager ligger i Umeå, därifrån kan vi nå alla sjukhusen i region Gävleborg med regelbundna

lastbilsturer och budtransporter dygnet runt, året runt. Vid akuta behov kan läkemedel komma att

skickas från ApoEx lager i Stockholm.

Leverans
Leverans sker enligt avtal till lastkaj på sjukhusen i Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall

och transporteras därefter till läkemedelsförråd av regionens interntransport. Vissa beställande

enheter utanför sjukhusen (exempelvis kommunala läkemedelsförråd) får direktleverans. Tillsammans

med varje order ingår en följesedel där det framgår vilka varor som levereras och eventuella

restnoteringar.

Emballage och kylsystem

ApoEx levererar huvudsakligen i plastbackar med integrerat lock. De varor som inte får plats i en back

levereras i originalkartong, som s.k. helkolli.

Icke känsliga kylvaror som klarar av att transporteras utan kylelement skickas tillsammans med andra

varor. Backen är då uppmärkt med en etikett med texten ”Kylvara”. Känsliga kylvaror levereras i ett
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särskilt kylsystem som är validerat. Systemet består av två frigolitdelar: en låda och ett lock samt sex

stycken kylelement som isolerar kylvarorna.

Märkning av backar/helkolli

Varje back är märkt med beställande enhets namn. Ordernumret (LGX-numret) framgår på etiketten.

Backar med känsliga kylvaror är uppmärkta ”Känslig kylvara”.

Backar med beställningar som gjorts av Läkemedelsenhetens farmaceuter inom Läkemedelsservice

(LMS) är märkta med texten “LMS packar upp”

Retur av tomma backar och grindvagnar

Tomma backar inkl. eventuellt kylemballage och grindvagnar skall returneras till ApoEx. Tomma

backar lämnas på avsedd plats på vårdenheten för upphämtning av vaktmästare senast i samband

med nästa leverans. ApoEx kan spåra vilka kunder som får vilket emballage. Bubbelplastpåsar som

omger glasflaskor vid leverans skall returneras. Lägg dessa i backen för retur.

Kylsystemet skall återmonteras såsom det kom och skickas tillbaka.

Läkemedelsavfall

Läkemedel kasseras i gul behållare för Smittförande/Kliniskt avfall enligt Regionens rutiner för

läkemedelsavfall.

ApoEx hanterar inte vårdenheternas avfall. Läkemedel skall därför inte skickas till ApoEx för

destruktion. Om läkemedel skickas till ApoEx debiteras enheten för hanteringskostnaden av avfallet.
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Beställningssätt och ledtider

Beställningssystem

Läkemedel beställs via regionens inköpssystem, Visma Proceedo. För information om Visma

Proceedo kontaktas Regionens inköpssupport på telefon 54300 alternativt via mail till

inkop@regiongavleborg.se

Kommunala särskilda boenden samt privata vårdgivare använder ApoEx beställningssystem Care.

Orderberedning
Farmaceut på ApoEx går igenom inkomna beställningar. I vissa fall byter farmaceuten ut beställd vara

mot alternativ vara. Det kan exempelvis vara om beställt läkemedel ej går att få tag i men det finns en

likvärdig produkt tillgänglig.

Farmaceuten ska enligt avtalet byta till upphandlat fabrikat om beställning gjorts på ej upphandlat

läkemedel. I undantagsfall kan beställaren aktivt välja att utbyte till upphandlat fabrikat ej skall ske.

Detta görs genom att välja leveranssätt “Normalorder - Får ej bytas”

Ledtider

Tiden avser ledtid till leveransadress (lastkaj). Inkommer beställningen efter avtalad stopptid skickas

varorna efter nästkommande ordinarie stopptid.
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Ledtid normalorder

Stopptider för beställning är kl 11.00 (vardagar) för leverans senast kl 9.00 dagen efter (helgfri

vardag). Beställningar som görs på fredagar före kl. 11.00 levereras på måndagar.

Ledtid tilläggsorder

Stopptiderna för beställning är kl 15.00 för leverans kl 9.00 dagen efter (helgfri vardag).

Beställningar som görs på fredagar före kl 15.00 levereras på måndagar.

Vid tilläggsorder tillkommer en extra avgift per beställd orderrad.

Ledtid normalorder för enheter med direktleverans (ex kommunala läkemedelsförråd)

Stopptid för beställning är kl 15.00 för leverans senast kl 16.00 två vardagar (helgfri) efter beställning.

Exempelvis beställning innan kl 15.00 på måndag levereras senast 16.00 onsdag förutsatt att dagen är

helgfri.

Akutbeställning  (express)

Krävs leverans snabbare än normal- eller tilläggsorder kan akutbeställning genomföras under

öppettiderna (08.00-17.00). Akuta leveranser utanför öppettiderna hanteras som jour. Efter lagd

beställning skall avdelning även ringa ApoEx på telefonnummer 010-4104980 för att komma överens

om ledtid/leveranstid. Eventuella transportkostnader för bud tillkommer till beställning och stäms av

före bokning.

Vid akutbeställning tillkommer en extra avgift per beställd orderrad.

Jour

Akuta beställningar utanför öppettider hanteras som jour d.v.s 17.00-08.00 samt alla helgdagar och

andra röda dagar.

I första hand skickas order i regionens beställningssystem, om beställningssystem inte kan användas

skall en reservrutinsblankett skickas in. Efter genomförd beställning kontaktas ApoEx via telefon för

att initiera jourbeställningen. Om ingen kontakt tas kommer jourbeställningen inte kunna skickas.

● Telefonnummer jour: 010-4104980, samtalet kopplas över till jourhavande farmaceut.

● Uppge ditt namn och telefonnummer samt namn på den enhet du ringer från.

● Jourfarmaceuten återkopplar till dig gällande ordern för att säkerställa att den är i enlighet

med din beställning.

● Varorna skickas direkt till kund med bud och kunden betalar för budleveransen enligt avtal.
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Express- och jourbeställningar av varor som inte finns i Umeå

Finns inte varorna på lager i Umeå finns möjlighet att antingen beställa varorna till Umeå eller få

leverans från ApoEx lager i Bromma förutsatt att de finns på deras lager. Det är i dialog med ApoEx

jourfarmaceut i Umeå beslut om bästa alternativet tas utifrån leveranstid och behov.

Telefonbeställningar

Beställning via telefon skall undvikas om möjligt och kan ej genomföras för narkotika eller

kontrollvaror, i dessa fall hänvisas till blankett om elektronisk beställning ej är möjligt.

Faxbeställningar

Fax används enbart för reservrutinsbeställningar, vid tex. IT-stopp, vid beställningar av personbundna

licensläkemedel där namn och födelsedatum skall anges samt vid extemporebeställningar när

specifikt varunummer inte finns att beställa i ordinarie beställningssystem.

Vid dessa tillfällen används särskilda blanketter; “Beställningsblankett för läkemedelsrekvisition”,

“Beställningsblankett för beställning av vara med enskild licens” respektive “Beställningsblankett för

Extempore” Faxnummer är 08-512 557 59 och finns även tryckt på blanketterna.

Kommunala särskilda boenden

Beställning sker genom ApoEx beställningssystem Care. För att få behörighet till systemet skall

blankett fyllas i och skickas till Läkemedelsenheten Region Gävleborg som i sin tur tar beslut och

skickar vidare till ApoEx för aktivering i systemet.

Särskilda boenden med Akutförråd kan bara beställa från ett begränsat sortiment. Detta framgår i

beställningssystemet.

Beställning av steril extempore
Med steril extempore menas läkemedelsberedningar som tillverkas av ApoEx efter beställning

(exempelvis vissa smärtkassetter, standardsprutor och antibiotikapumpar).

Beställning sker via blankett som faxas till ApoEx beredningsenhet i Umeå,

faxnummer: 010-3322994. Senaste gällande blankett finns tillgänglig på ApoEx hemsida www.

gavleborg.apoex.se.

Ledtid Normalbeställning extempore

Beställningar skickade före kl 15.00 (vardagar) levereras senast kl. 09.00 två vardagar efter

beställning. Exempelvis - om beställning görs före klockan 15.00 en måndag ska leverans ske senast

kl 09.00 på onsdag.
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Tilläggsbeställning extempore

Beställningar skickade före kl 11.00 (vardagar) levereras senast kl 09.00 nästkommande vardag.

Vid tilläggsbeställning tillkommer en extra avgift per beställning.

Akutbeställning extempore

Mot akutbeställningsavgift kan beställande enhet få leverans av extempore med kortare ledtid än

angivet ovan. Det kan vara beställning där beställande enhet inte kan invänta ordinarie leverans (extra

transport behövs), eller där beställning görs efter kl 11.00 med önskan om leverans kommande vardag

kl 09.00 (skickas med ordinarie transport i möjligaste mån).

Abonnemang

Abonnemang på steril extempore kan erbjudas och nya abonnemang startas upp inom två veckor,

exempelvis standardsprutor, antibiotika. Kontakta Läkemedelsenheten för mer information.

Sortiment och sortimentsfrågor
I ApoEx sortiment skall alla godkända, tillgängliga läkemedel finnas, samt även lagerberedda

extempore läkemedel, licensläkemedel, vissa läkemedelsnära produkter och ett fåtal handelsvaror.

Hittar du inte en speciell vara; kontakta lakemedelsenheten@regiongavleborg.se som undersöker om

det är möjligt att lägga till varan i det beställningsbara sortimentet.

Säkerhetsdatablad

Kontakta Kundtjänst ApoEx Norrland via e-post på order.norrland@apoex.se för att få en produkts

säkerhetsdatablad skickat till dig.

APL-produkter

Flertalet extemporeprodukter från APL finns i ApoEx sortimentslista. Finns inte önskad vara i

sortimentet görs en beställning på det generella varunummer A13378 “Extempore Norrland” i

Proceedo som därefter måste kompletteras med blankett “Beställningsblankett för Extempore”.

Endast extempore som saknas i sortimentet får ingå i ordern och endast en rad per order. Varor som

beställs via blankett läggs till i sortimentslista och kan därefter beställas i Proceedo.

Läkemedel som innehåller esketamin för intranasal administrering

Spravato - Läkemedel för intranasalt bruk, det vill säga i nässpray, som innehåller esketamin får endast

lämnas ut mot rekvisition till en vårdinrättning som bedriver specialiserad psykiatrisk vård. Den

förordnade läkaren ska ha specialistkompetens i psykiatri.  Elektronisk beställning  kompletteras  med

särskild faxblankett  "Beställningsblankett Godkända läkemedel som innehåller esketamin för

intranasal administrering".
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ApoEx kontrollerar läkarens specialistbehörighet mot HoSp-registret, dess handläggningstid för ett

ärende kan vara upp till sex arbetsdagar. En order på esketamin bör endast omfatta denna

beställningsrad på grund av den långa handläggningstiden innan expedition.

Orala suspensioner - antibiotika
Iordningställs på ApoEx i samband med expedition och leverans. Vid önskemål om expedition och
leverans oblandat kontakta Läkemedelsenheten Region Gävleborg.

Orala suspensioner (ej antibiotika)
För kunder tillhörande slutenvård -  expedieras och levereras dessa för iordningställande på
beställande enhet.
För kunder tillhörande primärvård (exempelvis Hälsocentral) -  expedieras och levereras dessa i
bruksfärdigt skick. Exempel på produkter, Cellcept, Valcyte, Vfend, Difliclir & Evrysdi.

Bipacksedel/Produktresumé

I de fall bipacksedel saknas, hänvisar ApoEx till www.fass.se , www.lakemedelsverket.se

Reservrutinsbeställningar

Vid IT-avbrott som förhindrar åtkomst till beställningssystemet kan beställningar tas emot per fax. Se

faxblankett “Reservrutin: Beställningsblankett för läkemedelsrekvision” på ApoEx hemsida.

Returer av produkter

Det är INTE möjligt att returnera felbeställda läkemedel med undantag för uppenbart orimliga

beställningar som missats i orderberedningen. När varor skall returneras, såsom vid indragningar,

reklamationer eller vid felexpedieringar skall nedanstående rutin följas för att säkerställa säkerhet vid

returhanteringen samt korrekt ekonomisk transaktion kopplad till varan.

Returer

➔ Enbart returer med ett s.k. Returgodkännande (RG) får returneras. Returgodkännande erhålls

genom att kontakta Kundtjänst ApoEx Norrland.

➔ ApoEx mailar returgodkännandet som en PDF-fil som enheten skriver ut.

➔ Returetiketter skickas tillsammans med returgodkännandet.

➔ Returetikett ska sättas över den ursprungliga adressetiketten

➔ Om returetiketten sätts på backen på annat ställe än den anvisade ytan kommer

rengöringskostnader debiteras enheten..

➔ Returer skickas till ApoEx i en plomberad plastback. Backen plomberas med valfri typ av

buntband. Att tejpa plastbacken är inte tillräckligt.
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➔ I returbacken skall varorna samt det utskrivna returgodkännandet läggas.

➔ På s.k. helkollin (kartonger) måste inte returetikett klistras på varje kolli. Det räcker med

returetikett på ett (1) kolli med hänvisning till samtliga kollin.

Korrekt plomberad back med buntband

➔ Returen måste vara ApoEx tillhanda senast fem arbetsdagar efter att leveransen har nått kund,
alternativt dagen angiven på indragningsskrivelsen.

➔ När returen har ankommit ApoEx bedöms den av farmaceut avseende kvalitet och om

kreditering kan göras.

Reklamationer

Alla fel på läkemedel ska reklameras. Exempel på fel är trasiga tabletter, trasig innerförpackning,

partiklar i flytande läkemedel, fel på tekniska detaljer såsom spraymunstycke, utebliven effekt m.m.

Även eventuella felaktigheter i leveransen skall reklameras.

Rutin för att reklamera varor

➔ Fyll i blanketten ”Reklamation” som återfinns på ApoEx hemsida.

➔ Kontakta Kundtjänst ApoEx Norrland, telefon 010-4104980

➔ Maila blanketten till order.norrland@apoex.se.

➔ Varan behålls (inklusive inner och ytterförpackning) i en månad. Den skall på efterfrågan

skickas in till ApoEx om ytterligare utredning krävs.

➔

Rutin för att reklamera en felleverans (ex försenad eller utebliven leverans, felaktig eller skadad vara)

➔ Kontakta Kundtjänst ApoEx Norrland, telefon 010-4104980 eller order.norrland@apoex.se

➔ Ange beställningsnummer och beskriv det inträffade felet.

➔ Kundtjänst ApoEx Norrland utreder avvikelsen och säkerställer tillsammans med vårdenhet

bästa lösning för att säkra patientsäkerheten..
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Avvikelserapporter

Sammanställning av avvikelserapporter presenteras för regionens Läkemedelsenhet kvartalsvis.

Indragningar

Indragningar görs när ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Detta sker om ett läkemedel

bedöms kunna skada eller skapa obehag för konsumenten. En indragning kan gälla en eller flera

batcher eller omfatta hela produkten. Indragningens allvarlighetsgrad avseende hälsorisk klassificeras

i tre klasser:

➔ Klass I anger att indragningen är allvarlig och omedelbart skall åtgärdas.

➔ Klass II anger att användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara

livshotande.

➔ Klass III anger att användning inte medför påtaglig hälsorisk.

ApoEx kommunicerar indragningar på följande sätt

I första hand meddelas via telefon de enheter som köpt varan från ApoEx. Om det handlar om många
enheter tas  kontakt med Läkemedelsenheten Region Gävleborg via telefon för samverkan i spridning
av indragningsskrivelse.

Statistik över vilka kunder som köpt indraget läkemedel skickas till Läkemedelsenheten Region
Gävleborg via mail vid behov av samverkan mellan ApoEx och Regionen.
➔ Indragningar klass I: I första hand via telefon till de enheter som köpt varan av oss.

➔ Indragning klass II: I I de fall produkten dras in från vården per telefon för berörda enheter.

➔ Indragning klass III: Berörda enheter kontaktas via telefon om indragningsskrivelsen anger att

åtgärder skall vidtas av vården.

➔ Kopia på indragningsskrivelsen mailas alltid till Läkemedelsenheterna inom Region Gävleborg

och läggs upp på regionens sida om läkemedelsbeställning: Beställ läkemedel och vaccin -

Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

➔ Kunder som kontaktas hänvisas till Regionens sida om läkemedelsbeställning, “Beställ

läkemedel och vaccin - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)”, för att ta del av

indragningsskrivelsen och påbörja hantering av indragning snarast.

Rutin när en kund har en produkt som är indragen som skall returneras till ApoEx

➔ I första hand har ApoEx efter kontakt med berörd avdelning skickat ett returgodkännande

➔ I annat fall kontakta Kundtjänst ApoEx Norrland för att erhålla ett Returgodkännande

➔ Följ i övrigt rutinen “Returer av produkter”
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Licenshantering

Läkemedel som inte är godkända i Sverige kan beställas på licens. En licens är apotekets

försäljningstillstånd av ett icke-godkänt läkemedel. Läkemedelsverket kräver att förskrivande läkare

inkommer med en licensmotivering för att apoteket ska erhålla licens. Läkemedelsverket har sju (7)

dagars handläggningstid för licensärenden. Om ärendet är medicinskt brådskande skall detta

markeras på motiveringen, Läkemedelsverket kommer då att prioritera ärendet.

Vissa licensläkemedel kräver internationellt införskaffande varför det kan ta några veckor innan

leverans kan ske. Om en licensvara inte går att finna i beställningssystemet, kontakta ApoEx. ApoEx

kommer söka efter varan och, om möjligt, lägga upp den i sortimentet.

Kundtjänst ApoEx Norrland kan också kontaktas vid frågor kring tillgänglighet eller övrig information

om licensläkemedel. Detta görs via order.norrland@apoex.se eller 010-4104980.

Process för hantering av licenser

Se även Region Gävleborgs rutin för licenshantering på Läkemedelsenhetens sida på Plexus.

Licensmotiveringar skickas in till Läkemedelsverket via KLAS där ApoEx Umeå anges som

mottagande apotek.

➔ Förskrivaren fyller i alla obligatoriska fält.

➔ Val av preparat kan göras från en lista över läkemedel som har förekommit på licens tidigare,

eller anges manuellt.

➔ Licensmotiveringen bör i största möjliga mån avse generell licens och skrivas på kliniknivå

men kan även avse individuell patient.

➔ Ange ApoEx Umeå som det apotek som ska ansöka om licens.

➔ Licensmotiveringen skickas in. Förskrivaren får en kvittens med ett referensnummer på att

motiveringen skickats.

➔ ApoEx meddelas om att en licensmotivering inkommit via KLAS. ApoEx ansöker om licens.

➔ ApoEx meddelas om Läkemedelsverkets beslut. Om licensen är beviljad registrerar ApoEx

detta per kund vilket möjliggör beställning av varan.

➔ Om komplettering av licensen krävs, meddelar Läkemedelsverket detta till såväl ApoEx som till

förskrivande läkare via post. Orsaken till kompletteringen anges dock bara i brevet till

förskrivande läkare. Läkaren skall skicka komplettering till Läkemedelsverket via

Läkemedelsverkets webbformulär “KLAS”.
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➔ När en licens har beviljats kan enheten lägga en beställning på läkemedlet i respektive regions

beställningssystem.

➔ Om beställande enhet skickar beställning på licenspreparat men saknar licens på aktuellt

licenspreparat kommer denna orderrad avslås och ApoEx system meddelar enheten via

beställningssystemet om att licens saknas. Kundtjänst ApoEx Norrland kontaktar beställande

enhet och utbyter information, ny licensmotivering krävs eller att det redan finns en inskickad

motivering.

Beställning av läkemedel vid enskild licens

Beställning av licensläkemedel till individuell patient, s.k. enskild licens, görs elektroniskt på

varunummer A13652 Enskild Licens Norrland. Komplettera med särskild blankett där patientuppgifter

samt licensläkemedel ska anges. Blanketten finns på ApoEx hemsida och mailas eller faxas till ApoEx.

Vid avslag

Läkemedelsverket kontaktar förskrivande läkare via post att licensen har avslagits. Det åligger

förskrivande läkare att meddela ApoEx om en överklagan kommer att göras.

Förnyelse av licens

En licens kan förnyas hos Läkemedelsverket en gång om det tidigare godkännandet är under 15

månader gammalt. ApoEx söker om förnyelse av en licens då avdelning har beställt en licensvara vars

licens har gått ut eller på uppmaning av avdelning. Då en avdelning beställer ett licensläkemedel på en

licens som redan har förnyats en gång skickas ett fax till Läkemedelsenheten om att en ny

licensmotivering krävs.

Restnoteringsinformation
En varas lagerstatus och tillgänglighet framgår i de flesta fall direkt i Inköpssystemet Proceedo. Om

leveranstiden för en vara anges till 999 dagar i beställningssystemet, betyder det att varans

restnoteringsstatus är oviss.

Vid restnotering av beställd vara letar ApoEx farmaceuter alternativ vara för att undvika att beställaren

blir utan läkemedel. En kortvarigt restnoterad vara skickas till kund med ordinarie leverans så fort den

(eller alternativ vara) finns i ApoEx lager. Information om längre restsituationer finns på ApoEx

restportal: https://gavleborg.apoex.rest/.

Långrestnoterade varor

Orderrader som är restnoterade kan makuleras av ApoEx efter 30 dagar. Information om vilka

restnoterade orderrader som makulerats skickas till Läkemedelsenheten.
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Om du önskar ta bort en order innan dess på en vara som blivit restnoterad, kontakta Kundtjänst

ApoEx Norrland via telefon eller mail. Ange varu- och ordernummer. Endast möjligt att annullera order

som gäller lagerförd vara på ApoEx Norrland.

Mer information om rester och ersättningsvaror finns på https://gavleborg.apoex.rest/

.

Kontaktuppgifter ApoEx

Ordinarie öppettider

Helgfria vardagar: 08.00-17.00

Telefon kundtjänst

010-4104980
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Faxnummer och mailadress

Fax reservrutinsbeställningar, enskild licenser och övriga blanketter

08 512 557 59 kan även mailas till order.norrland@apoex.se

Steril extempore

tob.umea@apoex.se
Faxnummer 010-332 29 94

ApoEx hemsida

Du hittar alltid uppdaterad information kring restsituationer, indragningar och andra aktuella nyheter på

ApoEx hemsida: www. gavleborg.apoex.se.

Kundsynpunkter

Du kan nå Kundtjänst ApoEx Norrland genom att ringa 010-4104980 eller via mail:

order.norrland@apoex.se. Vi tar inte emot frågor via fax. Du är välkommen med frågor om exempelvis

leveranser och restnoteringar, reklamationer, indragningar, hur man söker licens, andra farmaceutiska

frågor samt avvikelser. Frågor som berör beställningssystemet Visma Proceedo tas omhand av intern

it-support.

Kontaktuppgifter Region Gävleborg

Läkemedelsenheten Region Gävleborg

Gävle: (026-1) 54947 Lakemedelsforsorjning.gavle@regiongavleborg.se

Hudiksvall: (0650-) 92568 lakemedelsforsorjning.hudiksvall@regiongavleborg.se

Bollnäs:  (0278-) 38228 lakemedelsforsorjning.bollnas@regiongavleborg.se

Support Visma Proceedo

Inköpssupport: (026-1) 54300 inkop@regiongavleborg.se
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Ändringslogg:

2023-02-02 Redaktionella ändringar i samråd med Regionen. Uppdaterad information om var

vårdenhet ska hämta indragningsskrivelse.

2022-12-02 Redaktionella ändringar i samråd med Regionen. Tillägg tnf Bollnäs (0278-)38228

2022-11-29 Redaktionella ändringar i samråd med Regionen. Tillägg “Orala suspensioner-

antibiotika”

2022-11-17 Redaktionella ändringar i samråd med Regionen. Tillägg “Orala suspension - ej

antibiotika.
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