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Digitaliserad temperaturövervakning effektiviserar 
läkemedelshanteringen för apotek 
  
En kvalitetssäkrad temperatur är nödvändig vid all hantering av 
läkemedel. Oscar Medtec har lanserat en digital lösning som gör det möjligt 

för apotek att effektivisera arbetet med läkemedelshanteringen.  
  
”Vi är väldigt glada över att kunna dokumentera och övervaka temperatur i våra 
butikslokaler och kylskåp mer effektivt. Vi har alltid haft kontroll över 
temperaturen men nu blir det enklare. Som ett led i vår digitaliseringsstrategi så 
kommer vi att utrusta alla våra 390 apotek med det digitala systemet Oscar 
TempLog®”, berättar Meta Regnér Lagerholm, kvalitetschef på Apotek Hjärtat. 
  
Oscar TempLog® är helt molnbaserad och övervakar temperaturen trådlöst. 
Dokumentationen sker automatisk och larm skickas vid behov till e-post eller 
smartphone. Oscar TempLog® används på apotek, inom sjukvården och på 
elevhälsor runt om i Sverige.  
  
”Nu kommer Apotek Hjärtat enklare och mer kvalitetssäkrat kunna kontrollera och 
dokumentera temperaturen på alla ställen där vaccin och läkemedel förvaras och 
hanteras. Vi är stolta och glada över att få vara med i deras digitalisering och ser 
fram mot att se effekterna framöver”, berättar Fredrik Löfgren, operativ chef på 
Oscar Medtec. 
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Oscar Medtec är Sveriges ledande leverantör av medicinkylskåp, undersökningsmöbler och inredning för 
sjukvård, apotek, skola och omsorg. Företaget är familjeägt i andra generationen och har egen utveckling och 
tillverkning i Kungälv på den svenska västkusten. Bolaget har 35 anställda och omsätter 60 miljoner kronor.      
  

Apotek Hjärtat är en del av ICA-gruppen och är Sveriges största privata apotekskedja med cirka 390 apotek och 
över 3 000 anställda. Företagets ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom 
personligare service, bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat har apotek i hela Sverige - i 
storstad, i landsort och på glesbygd.  
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