Beställningsblankett

Beställningsblankett

För dig som vill förbeställa dina läkemedel på Apoteket Elgen. När allt är klart
för avhämtning så kontaktar vi dig.

För dig som vill förbeställa dina läkemedel på Apoteket Elgen. När allt är klart
för avhämtning så kontaktar vi dig.

Namn

Namn

Personnummer

Personnummer

Hur önskar Ni bli kontaktad?

Hur önskar Ni bli kontaktad?

SMS

E-post

Telefonsamtal

SMS

Telefonnummer

Telefonnummer

E-post

E-post

Läkemedel

Får ej bytas

E-post

Telefonsamtal

Läkemedel

Får ej bytas

Det går även bra att skriva övriga receptfria läkemedel och handelsvaror.

Det går även bra att skriva övriga receptfria läkemedel och handelsvaror.

När önskar ni hämta era läkemedel?

När önskar ni hämta era läkemedel?

Idag efter kl 1600

Imorgon
00

Möjligt om beställning lämnats innan kl 12

Underskrift & Datum

Idag efter kl 1600

Imorgon
00

Möjligt om beställning lämnats innan kl 12

Underskrift & Datum

Information om hur tjänsten fungerar

Information om hur tjänsten fungerar

1. Fyll i dina personuppgifter, hur du vill bli kontaktad samt
ditt telefonnummer och e-postadress

1. Fyll i dina personuppgifter, hur du vill bli kontaktad samt
ditt telefonnummer och e-postadress

2. Fyll i vilka läkemedel som du vill hämta och kryssa för om
du motsätter dig eventuellt utbyte. Lämna även
eventuella gula pappersrecept tillsammans med denna
blankett eller lämna direkt till personalen

2. Fyll i vilka läkemedel som du vill hämta och kryssa för om
du motsätter dig eventuellt utbyte. Lämna även
eventuella gula pappersrecept tillsammans med denna
blankett eller lämna direkt till personalen

3. Fyll i om det är några andra receptfria varor som du önskar
att vi förbereder åt dig också

3. Fyll i om det är några andra receptfria varor som du önskar
att vi förbereder åt dig också

4. Fyll i när du önskar hämta dina varor

4. Fyll i när du önskar hämta dina varor

5. Skriv under och ange dagens datum

5. Skriv under och ange dagens datum

Vi hör alltid av oss när dina beställda varor är klara för avhämtning.
När du kommer för att hämta dem så ta en nummerlapp och var beredd på
att visa din legitimation. Självklart får du rådgivning om du behöver det.

Vi hör alltid av oss när dina beställda varor är klara för avhämtning.
När du kommer för att hämta dem så ta en nummerlapp och var beredd på
att visa din legitimation. Självklart får du rådgivning om du behöver det.

Beställning innan klockan 1200 helgfri vardag kan hämtas senast
klockan 1600 samma dag om varorna finns i lager. Om varan du önskar
hämta ut inte finns hos våra leverantörer så hör vi av oss med beräknad
leveranstid, i regel kan dessa hämtas nästkommande dag efter kl 1700.

Beställning innan klockan 1200 helgfri vardag kan hämtas senast
klockan 1600 samma dag om varorna finns i lager. Om varan du önskar
hämta ut inte finns hos våra leverantörer så hör vi av oss med beräknad
leveranstid, i regel kan dessa hämtas nästkommande dag efter kl 1700.

Varan sparas som längst vecka i ditt namn på apoteket.

Varan sparas som längst vecka i ditt namn på apoteket.

Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra. De läkemedel som
apoteken erbjuder har samma innehåll som det som står på receptet. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket utser de billigaste utbytbara läkemedlen en gång i månaden.
Det är dessa läkemedel apoteken ska expediera för att rabatt ska ges inom förmånssystemet.

Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra. De läkemedel som
apoteken erbjuder har samma innehåll som det som står på receptet. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket utser de billigaste utbytbara läkemedlen en gång i månaden.
Det är dessa läkemedel apoteken ska expediera för att rabatt ska ges inom förmånssystemet.

Om blanketten är inkorrekt ifylld så att identitet inte går att bekräfta så förbehåller
Apoteket Elgen sig rätten att inte behandla begäran om beställning.

Om blanketten är inkorrekt ifylld så att identitet inte går att bekräfta så förbehåller
Apoteket Elgen sig rätten att inte behandla begäran om beställning.

Öppettider
Vardagar
Lördagar

Öppettider
0900 - 1900
1100 - 1500

Vardagar
Lördagar

0900 - 1900
1100 - 1500

Apoteket Elgen

Apoteket Elgen

Drottning Kristinas väg 1
11428 Stockholm

Drottning Kristinas väg 1
11428 Stockholm

08 - 612 05 45

08 - 612 05 45

apoteket.elgen.stockholm@apoteksgruppen.se

apoteket.elgen.stockholm@apoteksgruppen.se

