
 
 
 

  

Apotekstjänst informerar 

Påsken 2021 
Bifogat finner ni ett schema med information om stopptider för påsken 2021. Vi presenterar schema för 
Kristi himmelfärdsdag (torsdag 13 maj) och midsommarafton (fredag 25 juni) senare under våren. 
 
Stopptider för ordinationsändringar i anslutning till påsken kommer att tidigareläggas i enlighet med 
nedanstående lista. När det gäller beställning av helförpackningar under denna period önskar vi 
beställningen tillhanda senast en vardag innan ny stopptid ordinationsändringar (dos). Eftersom att 
kylvaror inte kan skickas över helgdagar kan dessa komma att levereras en dag senare än Ny 
leveransdag. 
 

 
*Leveranserna kan komma upp till en dag tidigare.  
**Leveranserna kan komma upp till en två dagar tidigare. 
 
 
 
Vill du veta exakt när din leverans kommer – beställ gratis e-post eller sms-avisering 
Tjänsten innebär att ni får ett e-postmeddelande när paketet lämnar oss. Ni kan därefter via en länk 
spåra ert paket och se när det kommer fram. Ni kan beställa avisering genom att skicka e-post till 
avisering@apotekstjanst.se. Ange Dosmottagar-ID och mailadress och/eller mobilnummer. 
Dosmottagar-ID hittar du på våra följesedlar. Vi kan hantera en e-postadress och ett mobilnummer per 
Dosmottagar-ID. 
 
 
 
 

 
Har ni frågor är Ni alltid välkomna att kontakta vår 

Kundtjänst på telefon 010 – 221 69 70. 
 

 
 
  
 

PÅSK, 2 & 5 april 
Ord. stopptid Ny stopptid 7K Ny stopptid KKBÖJ Ord. stopptid Ny stopptid 7K Ny stopptid KKBÖJ 
Måndag 22/3 Fredag 19/3 Fredag 19/3 Tisdag 30/3 Fredag 26/3 ** Fredag 26/3 ** 
Tisdag 23/3 Måndag 22/3 * Måndag 22/3 * Onsdag 31/3 Måndag 29/3 ** Fredag 26/3 ** 

Onsdag 24/3 Tisdag 23/3 * Tisdag 23/3 * Torsdag 1/4 Tisdag 30/3 ** Måndag 29/3 ** 
Torsdag 25/3 Onsdag 24/3 * Onsdag 24/3 * Fredag 2/4 Onsdag 31/3 ** Tisdag 30/3 ** 
Fredag 26/3 Torsdag 25/3 * Torsdag 25/3 * Måndag 5/4 Torsdag 1/4 Onsdag 31/3 ** 

Måndag 29/3 Fredag 26/3 * Fredag 26/3 * Tisdag 6/4 Tisdag 6/4 Apoteket AB 


