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Checklista 

Fastställt av: Jörn Schneede 

Upprättat av: Anna-Lena M Berglund 

Granskare: Therese Ahlepil  

Organisation gäller inom: Hälso- och Sjukvårdsförvaltning 

Checklista sjuksköterska Region Västerbotten - In- och utskrivning från 

sjukhus avseende patienter med DosRecept (dospåsar) via Pascal 

Förändringar från föregående utgåva 

Redaktionella ändringar och byte till ny dokumentmall. 

Inskrivning 

• Om patienten bor i särskilt boende eller i hemmet och har kommunala insatser såsom 

hemtjänst och/eller hemsjukvård, skicka inskrivningsmeddelande i Prator. 

• Om patientens dospåsar följer med till sjukhuset kan dessa användas vid oförändrad 

ordination eller om tillägg av ordination görs. Vid utsättningar kasseras dospåsarna.  

• Dosdispensering pausas inte rutinmässigt vid inskrivning, bedömning om dosdispensering 

ska pausas eller inte görs så snart som möjligt efter inskrivning.  

Utskrivning 

• Skicka med patientens kvarvarande dospåsar om de fortfarande är aktuella.  

• Om ändringar gjorts dela dosett utifrån aktuell läkemedelslista i Pascal fram tills den dag då 

nya dospåsar levereras till boende eller lokalt apotek (normalt tar det 3 vardagar vid 

akutproduktion). 

• Om kort kur ordinerats, dela hela kuren klart i dosett.  

• Rapportera via Prator om patienten har eller ska få kommunala insatser och ta gärna 

telefonkontakt med kommunens sjuksköterska. 

• Informera patient eller kontaktperson. 

Historik 

Ersätter dokument 292529; ”Checklista sjuksköterska Region Västerbotten – In- och utskrivning från 

sjukhus”. 
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Utarbetat av 

Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Checklista sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård 

Checklista sjuksköterska Region Västerbotten - öppenvård 

Säker Dos i Västerbotten 

http://lita.vll.se/dokumentportal/DocumentInformation.aspx?worddocumentId=11359409
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