
FAQ - akutproduktion i Pascal 
 
Vad är akutproduktion? 
Akutproduktion av dospåsar efter ändringar i läkemedelslistan föranleder att dosapoteket tillverkar 
en ersättnings- eller tilläggsrulle innan nästa ordinarie dosperiod startar.  
 
När/hur beställer man akut i Pascal? 
Om en ordination av ett dosdispenserat läkemedel ska börja gälla tidigare än första dag i nästa 
dosperiod kan man göra en akutproduktion. Det görs genom att endera bocka i rutan akutproduktion 
eller att ändra datumet för insättning. Om det senare alternativet väljs får man en fråga om att 
begära akutproduktion. 
 
Om jag beställer akut – när levereras de nya dospåsarna? 
Om beställningen sker innan kl. 13 så skickas de nya dospåsarna från dosapoteket samma dag (dag 
1). Patienten kan hämta ut de nya dospåsarna dag 2 och första dosintag sker dag 3. Detta gäller 
vardagar.  
 
Om beställningen sker efter kl. 13 så förskjuts allt en dag, dvs. första dosintag sker dag 4. 
 
Om jag har akutbeställt ett läkemedel måste jag akutbeställa övriga ändringar också? 
Om ordinationen ska börja gälla direkt behöver rutan akutproduktion bockas i för alla läkemedel vars 
förändringar ska produceras akut. Om rutan inte bockas i så kommer den nya ordinationen att gälla 
från första dagen i nästa ordinarie dosperiod. 
 
Hur ser jag att det är gjort en akutbeställning? 
I samband med akutbeställningen kommer det upp en inforuta om att patienten ska informeras 
om att en akutbeställning är gjord och att en ny dosrulle finns att hämta inom 2–3 dagar. Denna ruta 
kommer endast upp för patienter som bor hemma. För patienter på boende kommer inte denna ruta 
upp. Om behovet finns får dosleverantören kontaktas. 
 
Kommer det nya dospåsar eller bara tilläggspåsar? 
Tilläggsdoser görs när ett nytt läkemedel har blivit insatt. Under en begränsad period ska patienten 
ta läkemedel från två dospåsar. Detta gäller fram till nästa ordinarie dosleverans.  
 
Ersättningsdoser görs när dosen är förändrad eller om ett läkemedel har blivit utsatt. Då tillverkas 
nya dospåsar som ska ersätta de gamla. Kvarvarande dospåsar från den inaktuella dosrullen ska 
kasseras. 
 
Vad kostar det att akutbeställa? 
Vid akutproduktion kan flera kostnader tillkomma: 

• Kostnaden för själva läkemedlen i dospåsarna bekostas av patienten själv utifrån 
högkostnadsskyddet. 

• Kostnad för leverans tillkommer för de vårdenheter som har direktleverans. Leverans till 
lokalt apotek kostar inget extra. 

 
Vem kontaktar jag med frågor kring akutproduktion? 
För alla frågor som gäller leverans av dosläkemedel kontaktas Apotekstjänst på telefonnummer: 08 - 
50 66 90 20 (endast förskrivare) eller 010 - 221 69 70 (övrig vårdpersonal).  
 
För mer information se Ineras handbok för Pascal.  
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