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Helen Hansson Malmgren 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

Pascal och hantering av ordinationshandlingar för 

läkemedel med start 1 mars 2018 

Ordinationshandlingen för läkemedel som finns i patientens HSL pärmen är 

originalhandling, eftersom det är detta underlag som används som delnings- och 

kontrollunderlag.  

 

Det kan vara att en läkare från Falcks läkarbil eller en sjuksköterska skriver något direkt 

på ordinationsunderlaget i patientens hem och det ska arkiveras som originalhandling.  

 

Originalhandlingen för läkemedel skannas i Procapita när ordinationen ändras och en 

ny ordinationshandling sätts in i patientens HSL pärm. 

 

När sjuksköterska pratar med omvårdnadspersonal om en ordination per telefon är det 

viktigt att fråga efter versionsnummer eller datum på ordinationshandlingen. 

 

Eftersom ordinationsunderlaget i HSL pärmen är en originalhandling ska den inte följa 

med om patienten ska till sjukhus, vilket är viktigt att både legitimerad och 

omvårdnadspersonal känner till. 

Pascal 

För att öka patientsäkerheten när det gäller ordinationsunderlag och läkemedel är målet 

alla ordinationer finns i Pascal om patienten samtycker till detta. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av 

läkemedel i hälso-och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) bör dokumentation av 

läkemedelsordinationer göras elektroniskt. 

 

Även om patienten inte har Apodos kan hela förpackningar, flytande läkemedel etc. 

ordineras i Pascal och patienten kan hämta ut dessa på apoteket. Ordinationsunderlaget 

finns i Pascal och sjuksköterskan behöver inte upprätta ett ordinationsunderlag. 

 

Patienten kommer att behöva informeras om möjligheterna med Apodos/ordinationer i 

Pascal. Vid ronder, läkemedelsgenomgångar etc. är det bra om sjuksköterska påbörjar 

en diskussion med läkarna om ordination i Pascal och att det även tas upp av 

sjuksköterska vid vårdplanering. 
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Betalning för patient – Svensk dos 

Tidigare har ansökan för Apodos krävt kredit hos Svensk dos, men detta gäller inte 

längre. Patienten kan betala mot konto, faktura eller kontant när läkemedel hämtas ut på 

apoteket. Mer information finns på http://svenskdos.se/patient/betalningar.html 

http://svenskdos.se/patient/betalningar.html

