
Sv: #inkopupph:1153688# VB: Problem med etiketter

Hej Sara,
 
Återkommer enligt dagens samtal med info om dessa etiketter för märkning av bl.a. provrör.
 
Vi skiftade kvalité på våra artikelnummer 31080033, 31080034, 31080035 samt 31080036 för ca: 2 månader sedan.
De nya artiklarna heter 31080033P, 31080034P, 31080035P samt 31080036P. Detta gjordes i samråd med Region
Uppsala
då den fabrik som tillverkar materialet till dessa etiketter inte kunde leverera pga. materialbrist och strejk.
 
Vi tog då fram ett ersättningsmaterial till denna etikett som Region Uppsala fick testa. Vid prov framgick det
att materialet klarade funktionen men att och limmet var svagare men acceptabelt. Den stora skillnaden är att
originalmaterialet
är gjord i syntetthermo vilket innebär att den är mer vattentålig samt starkare vilket gör att den kan flyttas utan att gå
sönder
om etiketten skulle hamna snett.
 
Fabriken som tillverkar syntetmaterialet har nu fått igång tillverkningen men i högst begränsade volymer. Vi har
beställt materialet
igen men vi får inget leveransdatum och bekräftelse på hur mycket de kan leverera då det fortfarande råder stor brist
på vissa komponeneter
till produkten. Vi håller även paralellt på att titta andra alternativ till materialet men inget är klart.
 
 
Med vänlig hälsning / Best regards
 
Peter Korsheden 

 
Iwaco AB
Kemistvägen 2A
183 79 Täby
Sweden
 
Tel direct: +46 410 480 85
Tel mobile: +46 733 66 14 65 
Tel head office: +46 410 480 80
Mail: peter@iwaco.se
 
www.iwaco.se (http://www.iwaco.se/)
www.rlgruppen.se (http://www.rlgruppen.se/)
www.printeretiketter.se (http://www.printeretiketter.se/)  
www.packprodukter.se (http://www.packprodukter.se/)
www.festivalarmband.se (http://www.festivalarmband.se/)
 
Although this e-mail and attachments are believed to be free from any virus,
or other defects which might affect any system into which they are received or
opened, it is the responsibility of the recipient to ensure that they are virus-free
and to check that they will not adversely affect its systems and data. No responsibility
is accepted by the company for any loss or damage arising in any way from their receipt,
opening or use.
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Från: Inköp och Upphandling < upphandling@varuforsorjningen.se (mailto:upphandling@varuforsorjningen.se) >  
Skickat: den 2 juni 2022 14:45 
Till: bjorn@iwaco.se (mailto:bjorn@iwaco.se)  
Ämne: #inkopupph:1153688# VB: Problem med etiketter
 
Hej! 
Vården har hört av sig till oss och upplever att dem får hem andra etiketter än vad dem beställt, så nu undrar vi om ni
har skickat ut något annat på artikel 31080036 till Apotekstjänst? 

Vänligen,

Sara Karenus 
Administratör

Kundtjänst 018-611 66 87  
Region Uppsala / Varuförsörjningen

 

 

 

Ursprungligt meddelande 
Från: inger.andersson7@regionorebrolan.se (mailto:inger.andersson7@regionorebrolan.se)
< inger.andersson7@regionorebrolan.se (mailto:inger.andersson7@regionorebrolan.se) > 
Skickat: 2022-06-02 13:50:11 
Till: Upphandling varuförsörjningen VAROR/LUL < upphandling@varuforsorjningen.se
(mailto:upphandling@varuforsorjningen.se) > 
Kopia: catharina.hagglund@regionorebrolan.se (mailto:catharina.hagglund@regionorebrolan.se)
< catharina.hagglund@regionorebrolan.se (mailto:catharina.hagglund@regionorebrolan.se) > 
Ämne: VB: Problem med etiketter 
 
Hej!
 
Se nedan, får vi nu en ersättningsetikett i stället för ordinarie från IWACO?
Jag har inte hört något om att det inte är IWACO som levererar det etiketter som nu kommer från Apotekstjänst.
 
Tacksam för återkoppling.
 
Hälsningar Inger
-------------------------------------------- 
Inger Andersson 
Materialsamordnare 
Administration och service
Verksamhets- och ledningsstöd 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Telefon 019-602 87 37 
http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/ (http://www.regionorebrolan.se/sv/uso/)
 

 
 
 
Från: Sjöberg Birgitta, Mikrobiologi < birgitta.sjoberg@regionorebrolan.se
(mailto:birgitta.sjoberg@regionorebrolan.se) > 
Skickat: den 2 juni 2022 13:14 
Till: Andersson Inger M, Materialhantering HS < inger.andersson7@regionorebrolan.se
(mailto:inger.andersson7@regionorebrolan.se) > 
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Kopia: Hägglund Catharina, Materialhantering HS < catharina.hagglund@regionorebrolan.se
(mailto:catharina.hagglund@regionorebrolan.se) >; Germel Cecilia, Rutin kemi < cecilia.germel@regionorebrolan.se
(mailto:cecilia.germel@regionorebrolan.se) > 
Ämne: Problem med etiketter 
Prioritet: Hög
 
Hej Inger,
 
Vi på Laboratoriemedicin har börjat få patientprover med en helt värdelös etikett på. Den har dålig fästförmåga på
provröret med risk för att den ramlar av, och den tål inte fukt (dvs vattenbad och infrysning). Verkar porös om man
behöver flytta på den dvs den går sönder. Den verkar finnas ute både hos sjukhusen och primärvården.
Vet du om det är en ersättningsetikett som är utlevererad till Regionen och inte våran ordinarie etikett 58347. Om
man har en ersättning så måste vi från laboratoriemedicin få tycka till om den produkten så att den uppfyller de krav
som behövs med fästförmåga osv.
 
Hälsningar
 
Birgitta
 
Birgitta Sjöberg
Systemförvaltare Mikrobiologi
Verksamhetsområde Laboratoriemedicin
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
Tel: 019-6021572
e-post: birgitta.sjoberg@regionorebrolan.se (mailto:birgitta.sjoberg@regionorebrolan.se)
www.regionorebrolan.se/uso/labmed (http://www.regionorebrolan.se/uso/labmed)
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