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Frågor och svar om Pascal och dos-tjänsten
Kommer alla läkemedel automatiskt att hamna i
dospåsarna när en patient ansluts till dostjänsten i
Pascal?
Nej, en förskrivare måste aktivt ta ställning till vilka
läkemedel som skall flyttas till DISP (=läkemedel i
dospåse). I Pascal finns en funktion som heter
”Ändra till dospåse”.
Levereras alla läkemedel som förskrivs i Pascal till
patienten per automatik?
Nej, enbart patientens dispenserade läkemedel
levereras till överenskommet utlämningsställe per
automatik. Alla andra läkemedel (dvs.
helförpackningar) måste antingen hämtas ut på
valfritt apotek eller beställas via Pascal för leverans
tillsammans med dosrullarna.
När kan förskrivningar på originalförpackningar
som utfärdas i Pascal börja användas av
patienten?
Alla recept på original-/helförpackningar kan
hämtas omedelbart på valfritt apotek, på samma
sätt som ”vanliga” e-recept.
Om man har flera akuta ändringar i dospåsarna,
räcker det då att enbart markera akut ändring på
en av läkemedelsraderna?
Nej, man måste akutmarkera varje rad som man vill
ha ändrad akut, annars kommer ändringen med
först i nästa ordinarie leverans.
Levereras akuta förskrivningar i Pascal direkt till
patienten?
Akuta dosrullar levereras till överenskommet
utlämningsställe vilket kan vara t.ex. ett apotek eller
apoteksombud.
Det är mycket viktigt att förskrivaren informerar
patient eller ombud om att en akut leverans finns
att hämta utanför ordinarie 1- eller 2-veckorsschema, annars finns risk att akutrullen blir liggande
på utlämningsstället. För patienter som hämtar sina
dosrullar på lokalt apotek kan det vara bra att
uppmana patienten att ta med befintlig dosrulle, så
att utlämnande apotek kan kassera den om
patienten får en utbytesrulle. På så sätt minskar
man risken för dubbelmedicinering.
Enheter som har tecknat avtal med dosapoteket
om direktleverans (t.ex. hemsjukvård eller särskilda
boenden) får även akuta förskrivningar som
direktlevererans.

När levereras akuta förskrivningar?
Vid förskrivning innan stopptiden kl.14 (dag 1)
levereras nya dospåsar nästa vardag (dag 2) senast
kl. 16, med start för patienten dagen därpå (dag 3).
Vid akut förskrivning efter kl.14 tillkommer en
vardag.
Förskriver man akut en torsdag innan stopptid kl.
14, levereras påsarna på fredag med startdag
lördag. Förskriver man akut en torsdag efter kl. 14,
levereras påsarna på måndag med startdag tisdag!
Glöm inte att skicka med läkemedel som räcker tills
patienten kan få sina dosdispenserade läkemedel.
Blir det dyrt för patienten om man förskriver eller
ändrar akut?
Patienten betalar aldrig mer än 2200 kr per år för
läkemedel inom förmånen. Dosleveransen till
avtalat utlämningsställe är kostnadsfri. Det kan
dock bli dyrt för mottagande enhet (hemsjukvård,
kommunalt boende) om enheten har avtalat om
direktleverans, eftersom det kostar (beroende på
enhetens avtal) minst 120 kr per leveranstillfälle.
Blir en pausad patient i Pascal automatiskt
återaktiverad när man förskriver akut?
Nej, för att återaktivera en patient som varit pausad
måste man ändra patientuppgifter från pausad till
pågående i fliken Patientinformation/Ändra
patientuppgifter/Expediering.
Jag har hört att man kan se Läkemedelsförteckningen i Pascal för alla patienter, inte bara
dospatienter. Stämmer det?
Ja, det stämmer att du kan se Läkemedelsförteckningen i Pascal oavsett om en patient är
dospatient eller inte. Läkemedelsförteckningen
visar vad en patient har hämtat ut för läkemedel på
apotek oavsett var receptet är förskrivet (t.ex. i
annat län med annat journalsystem) och oavsett om
receptet är elektroniskt eller på gul receptblankett.
För tillgång till patientens läkemedelsförteckning
krävs dennes samtycke, vilket ska dokumenteras i
journalen.

För Läkemedelskommittén och
Läkemedelssektionen
Emma Hamrin, leg apotekare
Fortsättning på nästa sida!
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Om Pascal och Cosmic
Kommer Pascal att integreras med Cosmic R8.1?
Nej inte nu, men om ½-1 år. Fram till dess får nya Cosmic samma funktionalitet som gamla Cosmic.
Hur gör man med migrering av läkemedel för dospatient?
Migrera endast raden Dospatient (via mall).
Övriga läkemedel ska ligga kvar omigrerade under gula linjen, tills patienten eventuellt blir inlagd på
sjukhus. Se Instruktioner för Cosmic R8.1 på NAVET: Rutin för läkemedelsöverföring i Cosmic i
samband med uppgradering till version R8.1.
http://navet.lkl.ltkalmar.se/Global/Dokument/Samarbete%20och%20projekt/Cosmic%20r8.1/Rutin%2
0f%c3%b6r%20l%c3%a4kemedels%c3%b6verf%c3%b6ring%20i%20smb%20m%20R81%20.pdf
Vad gör jag om Dospatient-raden saknas på läkemedelslistan?
Om Dospatient-raden saknas så ska den läggas till om patienten nyansluts, eller redan är ansluten till
dosdispensering och raden saknas. Mallen heter ”Dospatient” (men ger sökträff på ”Apodos” också).

För Läkemedelskommittén
Henrik Joborn, överläkare, vice ordförande

Texten om Pascal och Dos är inspirerad av en text i MediACin från Läkemedelskommittén i
Västerbottens läns landsting. Den var i sin tur en anpassning av en artikel författad av Roswitha Abelin
för Stockholms läns landsting, och publicerad på janusinfo.se.

Landstingets hemsida med information om dostjänsten:
http://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer
/lakemedel/dosforpackade-lakemedel/
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