
Registrera ny dospatient i Pascal 
Ett muntligt eller skriftligt samtycke krävs för att lägga upp en patient som dospatient. Samtycket 

innebär att vård och apotek får dela information om patienten och att dosdispensering möjliggörs.  

Alla användare som kommer in i Pascal kan förbereda en patient, men bara läkare med en personlig 

förskrivarkod kan slutföra registreringen (dvs en AT-läkare kan förbereda patienten men inte slutföra 

registreringen).  

Endast patienter som är folkbokförda i Sverige och har ett svenskt personnummer kan registreras 

som dospatienter.   

Vid framsökning av en ny patient visas nedan bild.  

 

Om användaren inte har en personlig förskrivarkod erhålls inte en registreradialog utan en 

förberedelsedialog. 

Uppgifter till registrering 
Några av de uppgifter som ska registreras är obligatoriska, om dessa inte kan anges kan inte 

registreringen slutföras. Däremot kan de uppgifter som finns till handa sparas genom att klicka på 

Förbered.  

När patienten söks upp nästa gång kan uppgifterna kompletteras, eller så kan tidigare angiven 

information rensas.  

• Hemmaboende, om patienten är hemmaboende markeras detta med en bock.  

• Leveransadress är den plats dit patientens dospåsar ska skickas, t.ex. ett apotek, ett ombud 

eller ett vårdboende. Endast de enheter som är upplagda i systemet kan anges. 

• Kontaktinformation, varje patient ska ha en kontaktperson kopplad till sig t.ex. en 

närstående, god man eller funktion, exempelvis patientansvarig sjuksköterska.  Uppgiften 

används av dosapoteket om information gällande patienten eller förtydligande behövs. 

• Ordinationsansvarig enhet är inte tvingande att ange. Det kan vara ett vård- och 

omsorgsboende eller en vårdcentral.  

  



Slutföra registrering 
Endast en läkare med personlig förskrivarkod kan slutföra registreringen. Endera anger denne de 

uppgifter som krävs eller så finns de redan angivna.  

Bocka i bocken för samtycke och klicka sedan på Registrera.  

 

Framsökning av ny dospatient 
Första gången en patient söks fram av en användare kopplad till en arbetsplats som inte varit aktuell 

för patienten tidigare behöver en vårdgivarrelation mellan arbetsplatsen och patienten bekräftas 

  

Hantera e-recept 
När patienten har registrerats behöver förskrivaren ta ställning till patientens befintliga e-recept 

då de alltid blir angivna som helförpackning vid behov när de förskrivits från andra system. För att 

patienten ska kunna få dosdispenserade läkemedel behöver förskrivaren ändra i Pascal. Ändringar 

görs genom att klicka på meny-ikonen, där tas ställning till om läkemedelsordinationen ska 

- Ändras till dosdispenserat  

- Ändras till stående helförpackning 

- Förnyas som vid behovs läkemedel i helförpackning 

- Sättas ut 

 

e-recept som behöver verifieras är markerade med en orange e-receptsymbol. 

För mer information var god se Ineras handbok för Pascal. 

https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIP/pages/2303165247/Manualer+och+checklistor

