2020-10-22
Stephan Quittenbaum, ordförande läkemedelskommittén
Gunilla Östgaard, chefläkare PVR

Dosdispenserade läkemedel – lathund för läkare
Uppstart av ny dosdispensering– vad gör läkaren?
Anslutning av patient till dosdispenserade läkemedel ska i första hand ske av den förskrivare som
har huvudansvaret för patienten. Det sker oftast inom öppenvården. Om annan läkare tar initiativ
till dosdispensering ska alltid överenskommelse ske med ordinationsansvarig enhet/ansvarig
läkare. Den förskrivare som ansluter en patient till dosdispenserade läkemedel är ansvarig för
patientens samlade läkemedelsordinationer tills överenskommelse med någon annan sker.
 Bedöm i samråd med patient/ansvarig sjuksköterska, om patienten är aktuell för
dosdispenserade läkemedel samt inhämta samtycke från patienten eller
närstående/kontaktperson.
 Besluta i samråd med patient/närstående om patienten kan sköta läkemedelshanteringen
själv eller om ansvaret för läkemedelshanteringen helt eller delvis ska överlåtas till ansvarig
sjuksköterska i hemsjukvård. Dokumentera detta i patientens journal.
 Genomför en enkel läkemedelsgenomgång och uppdatera läkemedelslistan i Cambio
Cosmic.
 Meddela andra ordinationsansvariga enheter och/eller läkare att patienten ansluts till dos.
Om andra enheter förväntas överföra sina förskrivningar bevaka att detta sker.
 Ange ordinationsorsak för respektive läkemedel i Pascal samt anpassa doseringstider efter
patientens behov.
Patient med pågående dosdispensering – vad gör läkaren?
Ansvarig läkare/samordnande läkare har samordningsansvar för patientens ordinerade läkemedel,
vilket även inkluderar att förnya förskrivning och ompröva indikation. För läkemedel där
ordinationsansvaret ligger på annan ordinerande enhet, t ex en specialistmottagning, bör förnyelse
av förskrivningen ske av den enheten. Sjuksköterska som är kontaktperson meddelar enheten och
bevakar att det sker. Annars måste ansvarig läkare tillse att det blir ordnat.
 Nyförskrivningar/ordinationsändringar/utsättningar görs i Pascal och motiveras och
dokumenteras även i Cambio Cosmic i läkemedelsmodulen. Förändringar i Pascal är inte
spårbara och utgör inte journaldokumentation.
 Ange ordinationsorsak/utsättningsorsak för respektive läkemedel samt anpassa
doseringstider efter patientens behov.
 Informera patienten eller närstående/kontaktperson/sjuksköterska vid
ordinationsändringar. I de flesta fall är det ansvarig sjuksköterska som ska kontaktas.
 Avgör om nyförskrivning/ordinationsändringar kräver akut produktion av nya dospåsar
eller om förändringen kan påbörjas vid nästa ordinarie dosperiod.
Meddela patient eller kontaktperson om akuta förändringar görs.
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 Förskrivning som skickas som e-recept från Cosmic läggs som helförpackning i Pascal och
kommer därmed inte att dispenseras maskinellt. E-recept får endast skickas vid tillfälliga
korta kurer som inte ska dosdispenseras.
 En enkel läkemedelsgenomgång vid årsförnyelse.
Patient på sjukhus – vad gör läkaren?
 Kontrollera vid inskrivning och på vårdande enhet på sjukhus om patienten har
dosdispensering samt att läkemedelslistan i Cosmic stämmer överens med listan i Pascal vid
ut- och inskrivning.
 Ansvarar för att leverans med dospåsar läggs vilande vid inläggning och aktiveras vid
utskrivning.
 Ansvarar för att vid behov akut beställa doser och nyinsatta helförpackningar innan
hemgång.
Avslutande av dosdispensering – vad gör läkaren?
 Avslutar dosdispenserade läkemedel om förutsättningarna för dosdipensering inte längre
uppfylls och i så fall informera patienten eller närstående/kontaktperson/sjuksköterska.
I de flesta fall är det ansvarig sjuksköterska som ska kontaktas.
 Gör en enkel läkemedelsgenomgång i samband med avslutande och uppdatera
läkemedelslistan i Cambio Cosmic innan avslut av dostjänsten.
 Efter avslut, som görs i Pascal, skicka e-recept på patientens samtliga
läkemedelsordinationer med Cosmic Läkemedelslista som underlag.
 Om patienten avlidit meddelas detta dosleverantören via Pascal av ansvarig
läkare/samordnande läkare. Ansvaret att kontakta dosapoteket kan överlåtas till
sjuksköterska som är kontaktperson för patienten.
Tips i Pascal
 Aktivera sällananvändarläge under inställningar i Pascal för att få extra hjälp och
förklaringar på olika ställen i systemet.
 Läkemedel som är förskrivna i dospåse visas med beteckningen ”DISP” i läkemedelslistan i
Pascal.
 Mer information om förskrivningsverktyget Pascal finns i Pascal handbok.
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