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Akuta rullar till dospatienter
Vid ordinationsändring till patienter med
dosdispenserade läkemedel kan det ibland
vara nödvändigt att akut få nya dospåsar.
Vid nyinsättning eller dosökning gör
dosapoteket tilläggspåsar, dvs. nya påsar som
tillägg till tidigare ordinationer i befintlig
dospåserulle. Detta innebär att patienten får
två dosrullar fram till nästa produktionsdag.
Vid utsättning eller dossänkning gör dosapoteket en helt ny ersättningsrulle med alla
läkemedel. Den gamla rullen ska då kasseras.
Under perioden februari till och med juli i år
har 2609 dosrullar producerats akut till
patienter i vårt län. Tabellen visar 10 i topp av
de läkemedel som markerats akuta under
februari-juli 2019 och genererat akuta rullar
(tilläggsrullar eller ersättningsrullar).
Läkemedel med akut ändrad ordination Antal
under perioden feb-juli 2019
gånger
Alvedon, filmdragerad tablett 500 mg
212
Impugan, tablett 40 mg
173
Oxikodon Depot, depottablett 5 mg
149
Omeprazol, enterokapsel, hård 20 mg
113
Metoprolol, depottablett 50 mg
90
Mirtazapin, filmdragerad tablett 15 mg
81
Amlodipin, Tablett 5 mg
74
Acetylsalicylsyra, tablett 75 mg
73
Zopiklon, filmdragerad tablett 7,5 mg
69
Furix, tablett 20 mg
68
Akuta rullar kostar inget extra för förskrivarens
arbetsplats, utöver kostnaden för själva
läkemedlen. Leverans till utlämnande apotek
är gratis, men för de kommunala boenden som
har avtal med dosapoteket om direktleverans
tillkommer en kostnad för detta.
Många akuta doser som levereras till utlämnande lokala apotek hämtas aldrig! Kanske
beror det ibland på en miss i kommunikationen
med patienten/boendet, eller att patienten/
ombud glömmer hämta? Utöver kostnaden för
läkemedlen och eventuell kostnad för extra
direktleverans, kan det många gånger bli en hel
del läkemedel som måste kasseras.

Bör inte bli slentrian
Det är alltid en patientsäkerhetsrisk med
ersättningsdos/tilläggsdos: missförstånd kring
huruvida läkemedel ska tas ur båda påsarna,
risk för dubbelmedicinering eller utebliven
medicinering. Därför det kan vara värt att
fundera på om akut leverans alltid är
nödvändig och inte används slentrianmässigt.
Går det ha bättre framförhållning? Kan
ordinationsändringen vänta till nästa ordinarie
leverans? Kan minsta möjliga helförpackning
att hämta ut på lokalt apotek vara ett
alternativ till tilläggspåsar? Kan nyinsatta eller
dosändrade läkemedel skickas med patienten
vid utskrivning från sjukhuset, för att slippa
glapp tills kommande ordinarie leverans?
TIPS!
All förskrivning till dospatienter ska göras i
Pascal, även om hel förpackning av läkemedlet
ska hämtas ut på lokalt apotek.
I Pascal går det att se när patientens
nästkommande rulle har sin första dosdag
(finns på patientens startsida, högst upp vid
informationsrutan).

Rutin för dosförpackade läkemedel finns på
Samarbetsportalen>Vårdriktlinjer>Läkemedel.
Kontakta regionens IT-support om
information kring funktioner eller utbildning i
Pascal. Handbok, filmer och information finns
även på Ineras hemsida
https://www.inera.se/tjanster/pascal/
Petra Hallén, leg apotekare
Läkemedelssektionen
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