
 

 

Checklista Pascal/Dos för läkare – Uppstart av ny dospatient samt Avregistrera dospatient  
 
Uppstart av ny 
dospatient   
 
 
• Gå alltid in i Pascal via 
patientens journal  
• När en ny dospatient är 
förberedd, registrera patientens 
samtycke att bli dospatient och 
slutför registrering  
• Verifiera alla e-recept som nu 
visas i Pascal. All information från 
ordinationerna i journalen visas 
inte i Pascal så det är viktigt att 
jämföra med antingen en 
utskriven läkemedelslista eller 
använda dubbla skärmar  
• Kontrollera vilka läkemedel som 
kan dispenseras. Gör om dessa 
genom att använda funktionen 
Ändra  
• Om läkemedel inte kan 
dispenseras eller vid-
behovsläkemedel, kontrollera hur 
de ska hanteras.  
• Välj lämpliga 
administrationstider - tänk på 
interaktioner  
• Kontrollera att patienten kan 
hantera alla 
administrationsformer  
• Notera vilket datum 
dosdispenseringen börjar och ta 
ställning till hur läkemedlen ska 
hanteras fram till dess.  

 
 
 
 
 
 
• Sätt ut dubletter  
• Skriv meddelande till 
dosapoteket om du vill ha  
påminnelse om när dosrecept ska 
förnyas  
• Stäng Pascal genom att klicka 
på det övre högra krysset  
• Svara Ja på frågan ”Dosrecept 
finns. Vill du sätta ut befintliga 
recept och aktiva Dosrecept?”  
• Observera att nyinsatta och 
korrigerade dosordinationer får 
första dag i dosleveransen som 
startdatum 
• Meddela kontaktperson för 
dosdispensering vilket startdatum 
som gäller och hur läkemedlen 
hanteras fram till dess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avregistera dospatient  
 
 

Ej längre dospatient 
 
• Gå alltid in i Pascal via 
patientens journal  
• Klicka på knapp Avsluta 
dospatient, alternativ  - Patienten 
ska inte längre vara dospatient   
• Skriv ut läkemedelslista (dialog 
kommer upp)  
• Välj Ja som svar på frågan om 
avregistreringen verkligen ska 
genomföras.  
• Stäng Pascal genom att klicka 
på det övre högra krysset när 
svarsmeddelande visas att 
patienten avregistrerats som 
doskund. Kopiering till journalen 
aktiveras och dosordinationerna 
sätts automatiskt ut.  
• Patienten är nu avregistrerad 
som dospatient och nya e-recept 
kan skapas i journalen   
• Kontrollera vem som ska sköta 
hanteringen fortsättningsvis, om 
patienten kan ta läkemedlen 
direkt ur originalförpackning eller 
om de ska de delas i dosett 
• Skapa nya e- recept i patientens 
journal 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Skriv ut en aktuell 
läkemedelslista från journalen för 
att lämna till patienten/ansvarig 
kontaktperson för 
dosdispensering 
• Rapportera till patient eller 
kontaktperson för 
dosdispensering/sjuksköterska om 
genomförda förändringar   

 
Avliden patient  
 
• För dospatienter som avlider i 
hemmet och som inte har kontakt 
med kommunal hemsjukvård 
ansvarar läkaren som konstaterar 
dödsfallet för att avsluta 
dosdispenseringen.  
• För dospatienter som avlider på 
sjukhus/sjukstuga ansvarar 
läkaren som skriver epikrisen för 
att avsluta patienten som 
dospatient i Pascal.  
• Gå alltid in i Pascal via 
patientens journal  
Klicka på knapp Avsluta 
dospatient, alternativ - Patienten 
är avliden   
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