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Vanliga missuppfattningar om Pascal och dostjänsten
Genom att ansluta en patient till Dostjänsten/Pascal kommer
alla dennes läkemedel att läggas i dospåse
Nej, en förskrivare måste aktivt ta ställning vilka läkemedel
som skall flyttas till DISP. I Pascal finns en funktion som heter
ändra till dospåse.

Recept på läkemedel i original-/helförpackningar som utfärdas i Pascal tar flera dagar tills
patienten kan få dem
Nej, alla recept på original-/helförpackningar kan hämtas omedelbart på valfritt apotek, på
samma sätt som ”vanliga” e-recept.
Avliden patient raderas automatiskt från Pascal
Nej, det kan ta veckor innan denna information från folkbokföringen hamnar i Pascal. Om inte
någon ändrar patientens status manuellt till avliden (i fliken patientinformation/avsluta
patient) kommer det att skickas dosrullar och fakturor fram tills status ändras genom
datasystemen.
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Alla läkemedel som förskrivs i Pascal levereras
till patienten
Nej, enbart dispenserade läkemedel levereras till
överenskommet utlämningsställe, alla andra
läkemedel (dvs. helförpackningar) måste antingen
hämtas ut på valfritt apotek eller beställas via
Pascal för en leverans tillsammans med dosrulle.

Om man har flera akuta receptändringar räcker det att markera akut ändring på en av
receptraderna
Nej, man måste akutmarkera varje receptrad som man vill ha ändrad akut, annars kommer
ändringen med nästa ordinarie leverans.
Vid akut ändring levereras alltid en utbytesrulle
Nej, bara vid en dosändring eller utsättning levereras en utbytesrulle. Tillkommer det ett eller
flera nya läkemedel och allt annat är oförändrat levereras en kompletteringsrulle, märkt
”Tilläggsdoser”.
Akuta förskrivningar i Pascal levereras till patienten
Nej, de levereras till överenskommet utlämningsställe. Mycket viktigt att förskrivaren
informerar patient/ombud att och när en akut leverans finns att hämta utanför ordinarie 1
eller 2-veckorsschema, annars finns risk att akutrullen blir liggande på utlämningsstället.
Uppmana patienten även 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
(akutrullen är dock märkt med ”Tilläggsdoser” eller ”Utbytesdoser”). Enheter som har tecknat
avtal med Dosapoteket om direktleverans (t.ex. hemsjukvård eller särskilda boenden) brukar
även få akuta förskrivningar som direktlevererans. OBS! Vissa enheter vill inte ha
direktleverans av akuta läkemedel pga. kostnadsskäl och kan ha avtalat att dessa hämtas på
apotek.
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Alla akuta förskrivningar i Pascal levereras nästa dag
Nej, stopptiden avgör! Vid förskrivning innan stopptiden kl. 12 (dag 1) levereras nya dospåsar
nästa dag senast kl. 17 (dag 2) med start för patienten dagen därpå (dag 3). Vid akut
förskrivning efter kl. 12 tillkommer en dag. Förskriver man akut en torsdag förmiddag,
levereras påsarna på fredag med startdag lördag. Förskriver man akut en torsdag efter kl. 12,
levereras påsarna på måndag med startdag tisdag! Glöm inte att skicka med läkemedel som
räcker tills patienten kan få sina dosdispenserade läkemedel!
Det blir dyrt för patienten om man förskriver/ändrar akut
Nej, patienten betalar aldrig mer än 2400 kr per år för läkemedel inom förmånen,
dosleveransen till avtalat utlämningsställe (dvs. vanligtvis ett apotek) är kostnadsfritt.
Men det kan bli dyrt för mottagande enhet (hemsjukvård, kommunalt boende) om enheten
har avtalat om direktleverans. Kostnadsansvarig enhet inom regionen betalar dostjänsten och
läkemedlen.
Vilande patient i Pascal får inga läkemedel
Status vilande (tidigare ”pausad”) gäller enbart för dispenserade läkemedel. Alla recept på
helförpackningar är giltiga och kan hämtas ut på valfritt apotek.
Om du akutförskriver ett dispenserat läkemedel till en patient som är vilande får du frågan om
patientens dosrullar skall aktiveras när du sparar förskrivningen. Det är förvalt att aktivera
patientens dosrullar och väljer du att bocka ur rutan kan det innebära att dosapoteket inte
skickar några nya rullar.

Om man makulerar/sätter ut ett recept på läkemedel i helförpackning i Pascal justeras alltid
läkemedelslistan i NCS Cross
Ja, om man är inloggad i Pascal via NCS Cross läkemedelsmodul men inte om man gått in i
Pascal externt, då måste läkemedelslistan i NCS Cross korrigeras manuellt.
Det går bra att förnya utgående recept för läkemedel i dosrullen ”sista minuten”
Nej, när man vill förnya ett läkemedel som ligger för nära inpå sista giltighetsdag måste man
ändra akut för att undvika ett glapp i behandlingen. Brytpunkten för när det inte går längre är
vid stopptid innan produktion av sista leverans (dvs. den leverans som läkemedlet är med för
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Datum
220328

Sida
4(5)

sista gången). Läkemedlet är endast med tills sista giltighetsdag, kan alltså ta slut mitt i en
dosrulle!

Några ytterligare tips för en säker förskrivning till Dospatienten
För att komma igång med Pascal – använd Snabbstartsguiden! Du hittar den inne i Pascal
längst ner nedanför läkemedelslistan
För att inte missa utgående dosrecept - aktivera Pascals bevakningsfunktion för utgående
recept som är till hjälp för sjukvårdspersonalen att hantera sina patienters läkemedel. Detta
innebär inte någon ändring av ansvaret för någon jämfört med tidigare, utan är bara en hjälp i
det dagliga arbetet!
När du som förskrivare går in på startsidan i Pascal ser du direkt till höger en lista över de
patienter som har recept som går ut inom 3 månader (eller den tid du har valt under
Inställningar). Urvalet är baserat på de inställningar du har gjort i fliken bevakning.
Kolla gärna i Pascal handboken kapitel 22.2 Bevakning (s. 218-221) hur du aktiverar
funktionen! Dosapoteket fortsätter skicka ut påminnelse-blanketter till patienter, aktivering av
bevakningsfunktionen i Pascal har ingen koppling till utskick.
Genom att klicka på länken nedan kommer du till Ineras webbplats, med samlad information
som vänder sig till dig som använder Pascal. Öppen info: Pascal
Där hittar du bl.a.
• Pascal handbok (finns även direkt i Pascal förskrivningsverktyget)
• Snabbstartsguide Pascal (finns även direkt i Pascal förskrivningsverktyget)
• Vanliga frågor och svar
• Tidigare releaser av Pascal
På intranätet finns ytterligare tips, råd och instruktionsfilmer kring användning av Pascal här:
https://intranat.rvn.se/sv/information-och-arbetssatt/service-och-stod-i-arbetet/support-ochfelanmalan/system-och-programvara/vardsystem/pascal-dosrecept/
Kontaktuppgifter och information om dostjänsten i Västernorrland https://www.rvn.se/Forvardgivare/Lakemedel/dos---dosdispenserade-lakemedel/
I Stockholms Vårdgivarguide finns mycket information om Pascal och Dostjänsten där en hel
del är allmängiltigt. Du hittar sidan enkelt genom att googla ”vårdgivarguiden pascal”.
https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/pascal/

Svensk Dos upphandlad leverantör av dosförpackade läkemedel för patienter i Region
Västernorrland. Även på Dosleverantörens hemsida hittar du viktig information om nyheter
och Dossortiment. Googla ”Svensk Dos” eller sök på https://svenskdos.se. Att ha koll på
Dosapotekets aktuella information om nyheter och sortiment underlättar din förskrivning av
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dosdispenserade läkemedel! Information om läkemedel som är rest eller har utgått hittar du
både under fliken Om Svensk Dos/Nyheter och fliken Sortiment.
• http://svenskdos.se/foretaget/nyheter.html
• http://svenskdos.se/sortimentslista.html
Källa: Vanliga missuppfattningar om Pascal och Dostjänsten, 210819, Roswitha Abelin, SLL.
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