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Rutin för reklamation, indragning eller retur

av vara
Ändringar sedan föregående version:

Ny

Gäller för Apoteket AB och Region Dalarna
Reklamation

Regionen har möjlighet att reklamera defekt vara till Apoteket. Reklamation ska göras så
snart def ekten upptäcks.
Exem pe l på reklamation kan vara fel på vara n (missfä rgning, parti klar eller dylikt), trasig
fö rpackning eller ska da som uppkommit vid transport.
Reklamerande vårdenhet ansvarar för att:

•

Kontakta Apotekets Kundservice vi a order@apoteket.se eller 010-447 73 00.

•

Hämta blankett "Retur och kredit ering av vara" på Apotekets hemsida och fylla
i samtliga fält. Blanketten fi nns på https://www.apoteket.se/vard-foretag/
I Blankette r I Region Dalarna/ Retur och kredit eri ng av vara Dalarna

•

Packa retu r i ett befintligt transportemballage tillsammans med signerad
blankett, och förslut denna, exempelvis med tejp.

•

Returfraktsedel t illhan dahålls från Apotekets Kundse rvice. Place ra
retu rfraktsedeln över tidigare adresseti kett så att den döljs.

•

Göra ny best ällning vid behov.

Apotekets kundservice ansvarar för att

•

M ail a returfraktsedel till aktuell enlhet o m vara ska returneras till Apoteket eller
ge besked t ill enheten om att varan kan kasseras.

•

Göra kreditering utifrån blankett " Retu r och kreditering av va ra".

•

Re klamera va ra I transport hos t illverkande företag I transportör.

Indragning

Vid indragning tar Apoteket fram statistik på vil ka enheter so m köpt aktue ll vara.
Apotekets kundservice ansvarar för att

•

Informera vården het er som köpt varan om vad indragningen omfattar och vil ka
aktivitet er som ska vidtas om va ran finns i läkemede lsförrådet.

•

M ejl a ret urfrakt sedel till aktuell enhet om vara ska returneras t ill Apote ket eller

•

ge besked t ill enheten om att vara n kan kasseras.
Göra kreditering utifrån blankett " Retur och kreditering av va ra" .

•

M ejl a en list a över berörda enh et er pe r indragning till Avd elnin g för
läkemedelsförsörjning. E-post: lakemedel.dalarna@ltdalarna.se
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Rutin för reklamation, indragning eller
retur av vara

Aktuell vårdenhet ansvarar för att:

•

Om vara med aktuell batch finn s i läkemedelsförrådet hämta blankett "Retur
och kreditering av vara" på Apotekets hemsida och fylla i samtliga fält.
Blanketten finns på https://www.apoteket.se/vard-foretag/
Region Dalarna I Retur och kreditering av vara Dalarna

I Blanketter I

•

Packa retur i ett befintligt transportemballage tillsamman s med signerad
blan kett, och förslut denna, exempelvis med tejp.

•

Returfraktsedel tillhandahålls från Apotekets Kundservice. Placera
returfraktsedeln över tidigare adressetikett så att den döljs.

•

Göra ny bestä llning vid behov.

Retur av vara

Vården heter har ej rätt att returnera och få kredite rat kuranta oöppnade förpackningar so m
levererats av leverantören.
Retur och kreditering av levererad vara sker om felexped ition inträffat (t ex fel va ra, fel
anta l).
Returnerande vårdenhet ansvarar för att:

•

Kontakta Apotekets Kundservice på tfn 010-447 73 00.

•

Hämta blankett " Retur och kredit ering av vara" på Apotekets hemsida och fylla
i sa mtliga fä lt. Blanketten finns på https://www.apoteket.se/vard-foretag/
I Blanketter I Region Dalarna I Retur och kreditering av vara Dalarna

•

Packa retur i ett befintligt transportemballage t illsammans med signerad
blankett, och förslut denna, exempelvis med tejp.

•

Returfraktse del tillhandahålls från Apotekets Kundservice. Placera
returfraktsedeln över tidigare adressetikett så att den döljs.

•

Göra ny bestä llning vid behov.

Apotekets kundservice ansvarar för att

•

Registrera avvikelse om fe lexpedition.

•

Mejla returfraktsedel till aktuell en het om vara ska return eras ti ll Apoteket eller
ge besked till enheten om att varan ka n kasseras.

•

Göra kred itering utifrån blankett "Retur och kreditering av vara" .
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