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Rutiner ordinationsverktyget Pascal
Vanligaste orsaken till att få sina läkemedel via dosdispensering är kognitiv svikt vilket gör det
extra viktigt att sjukvården har koll på läkemedelsordinationerna.
Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosläkemedel oberoende
av vilket dosapotek som är upphandlat. Det går inte att ordinera dosdispenserade läkemedel
annat än i Pascal.
För att tydliggöra att patienter har dosdispensering ska det fiktiva läkemedlet DOSPATIENT –
SE PASCAL läggas in i läkemedelslistan i COSMIC.
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Lämpliga och olämpliga patienter för
dosdispensering
Lämpliga patienter för dosdispensering är patienter som inte förmår följa
sina läkemedelsordinationer på grund av exempelvis kognitiv svikt och/eller
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läkemedelsmissbruk. Patientens sjukdomstillstånd ska vara så pass stabilt att
man inte förväntar sig täta läkemedelsbyten eller täta dosjusteringar. Man bör
helst stå på minst tre dispenserbara läkemedel.
Det är patientens ansvariga läkare som beslutar om patienten är lämplig för
dosdispensering. Orsaken till dosdispensering ska journalföras. Det fiktiva
läkemedlet DOSPATIENT – SE PASCAL ska läggas in i läkemedelslistan i
COSMIC.
Olämpliga patienter för dosdispensering är




patienter som står på läkemedel som inte går att dispensera och på
grund av detta kommer fortsätta behöva delas i dosett.
Patienter som har en instabil sjukdom eller sjukdom som med stor
sannolikhet kommer innebära instabilitet inom närmsta tiden.
Patienter med täta sjukhusinläggningar.

Patienter med dosdispensering som av någon anledning faller bort från
kategorin lämplig patient för dosdispensering bör återgå till att få sina
läkemedel via vanliga recept. Detta kan initieras såväl inom slutenvården som
inom primärvården.

Journalföring av läkemedelsordinationer i Pascal
Pascal är ett ordinationsverktyg, inte en journalhandling. Enligt Socialstyrelsens
föreskrifter ska en samlad läkemedelslista finnas i patientens journal. Då
COSMIC numera är delvis integrerat med Pascal kan man i COSMIC, via fliken
”Dosförskrivningar” i Läkemedelslistan, se en ögonblicksbild av de ordinationer
som för tillfället finns i pascal. Dessa sparas inte automatiskt, utan för att få
läkemedelslistan i COSMIC att stämma med den i Pascal behöver varje
läkemedel överföras manuellt.
Länk till användarinformation om pascalintegration i COSMIC
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Slutenvård
Vid inskrivning i slutenvård SKA Läkemedelslistan i COSMIC stämma överens
med den i Pascal. Under vårdtiden är det läkemedelslistan i COSMIC som är den
gällande ordinationslistan.
Vid utskrivning från sluten vård ska läkemedel som inte längre är aktuella (som
infusioner och dylikt) sätts ut från läkemedelslistan i COSMIC och Pascal ska
uppdateras så att listan där stämmer med listan i COSMIC.
Läkemedelsberättelse ska skrivas i epikrisen.

Öppenvård
I Öppenvård är det listan i Pascal som är den giltiga ordinationshandlingen. Vid
läkemedelsförändringar kan man välja mellan att dokumentera dessa under
sökord läkemedelsförändring och/eller lägga in dessa i läkemedelslistan och
hänvisa dit i journalanteckning. Tidigare rutin att ha läkemedelslistan i COSMIC
tom på läkemedel för dospatienter är alltså inte längre giltig. Vid
läkemedelsgenomgångar ska dessa journalföras under sökorden enkel
respektive fördjupad läkemedelsgenomgång.
Läkemedel som ges via rekvisition (exempelvis zoledronsyra och palliativa
ordinationer) ska även föras in i Pascal. Det bör vara tydligt angivet att dessa
läkemedel inte ska hämtas ut på apotek.
I de fall där vissa läkemedel dosjusteras av sjuksköterska måste läkare föra in
ändringarna i Pascal.

Förskrivning av läkemedel i Pascal
Varje patient med dosdispensering ska ha en patientansvarig läkare, vanligtvis
inom primärvården. Slutar denne läkare sin tjänst, alternativt är långledig, är
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det verksamhetschefens ansvar att se till att patienten får en ny ansvarig
läkare.
Varje förskrivare har ansvar för att dennes läkemedelsordination fungerar med
de övriga läkemedelsordinationerna samt är lämpligt utifrån patientens
medicinska tillstånd.
Informationsfilmer om Pascal finns här
Senast versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2017:37) Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Lokal support Pascal ordinationsverktyg
Supportfrågor angående hur Pascal används hänvisas till
- Kristina Seling, kristina.seling@regionjh.se 0730–37075073, internt 22470 ffa
ordinationsfrågor
- Lars-Mikael Ullbrandt, lars-mikael.ullbrandt@regionjh.se 063-15 54 00 ffa ITfrågor
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