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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 läkare - In- och utskrivning från sjukhus avseende patienter med 

DosRecept (dospåsar) via Pascal 

Förändringar från föregående utgåva 

Redaktionella ändringar och byte till ny dokumentmall.  

Inskrivning 

• Gå alltid in i Pascal via patientens journal. 

• Kontrollera om dosordinationerna är aktiverade i patientens journal*. 

• Öppna Förbered/verkställ samt öppna alltid Pascal, via knapp Dosrecept, för att jämföra 

ordinationerna. Om dubbla skärmar saknas, skriv ut aktuell läkemedelslista i Pascal för 

jämförelse. (Receptutskrift Pascal) 

• Förbered ordinationerna. 

• Verkställ ordinationerna. 

• Granska ordinationerna i tempkurvans ordinations vy (För överskådlig visning högerklicka och 

välj Vidimera).  

• Sätt ut de läkemedel som inte ska ges under vårdtiden. 

• Dosexpedieringen pausas inte rutinmässigt vid inskrivning, bedömning om dosdispensering 

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

• Kontrollera att stående läkemedel som förskrivits som helförpackning finns giltiga (t.ex. 

Waran) och inte finns under rubriken historiska recept. (Utgångna recept). 

 

* Är dosordinationerna inte aktiverade, öppna läkemedelslistan öppenvård klicka på knapp Dosrecept för att öppna Pascal och 

stäng Pascal igen (hela webbläsaren måste stängas) och svara Ja på meddelandet som visas i journalen efter slutförd 

kopiering. 

Utskrivning 

• Skriv inga e-recept!  
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• Läkemedelsändringar som gjorts under vårdtiden ska ändras i Pascal innan utskrivning. 

• Ändringarna görs om möjligt dagen innan planerad utskrivning.  

• Om dubbla skärmar saknas, skriv ut aktuella/framtida ordinationer från journalen via 

tempkurvans ordinationslista, högerklicka/Ordinationshistorik/ Samtliga läkemedel/Skriv ut. 

• Öppna Pascal via journalen.  

• Ta ställning till om ordinationer som är nyinsatta under vårdtillfället ska sättas in respektive 

sättas ut i Pascal om de satts ut tillfälligt eller permanent under vårdtillfället. 

• Vid förändring, begär i första hand akut produktion.  

• Undantag kortare kur som skickas med från sjukhus – ordineras som tidsbegränsad 

helförpackning med kommentar till apotek i Pascal: ”Tas ur förråd”. 

• Välj i första hand läkemedel som kan dosdispenseras.  

• Ändringar i insulinordinationer måste föras in i Pascal. 

• Kontrollera status på Dosexpediering, om Vilande ändra till Aktiv (och begär ev. akuta doser). 

• Skriv ut Receptutskrift Pascal till patienten och stäm av denna med ordinationslistan i 

tempkurvan så att allt blev rätt.  

• Stäng Pascal genom att klicka på det övre högra krysset. 

• Sätt ut alla ordinationer i Förbered/Verkställ. 

• Samråd med sjuksköterska. 

• Notera genomförda läkemedelsändringar i utskrivnings- eller hemgångsmeddelandet med 

uppmaning att nya läkemedel kan behöva hämtas ut på apotek (brevmall). 

Historik 

Ersätter dokument 292474; ”Checklista läkare – In- och utskrivning från sjukhus”. 

Utarbetat av 

Läkemedelscentrum. 

Referenser 

Checklista läkare - Uppstart samt avslut av dospatient 
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Checklista läkare - Nyinsättning, ändring, förnyelse, utsättning 

Säker Dos i Västerbotten 
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