
Information till användare inom Region Halland 

  

Ny version av Pascal jan-feb 2017, versionen innehåller 

ett flertal nya funktioner samt ett förändrat 

användargränssnitt. 

 

 

 

Vårdsystem, Objekt Läkemedel 161103 

  



• Inera som äger och levererar Pascal som är ett nationellt 

ordinationsverktyg kommer att uppdatera Handboken som finns bland 

annat inne i Pascal. De kommer också att göra filmer och publicera, 

dessa kommer så snart som möjligt finnas under glödlampan i Pascal 

för alla att ta del av. 

 

• Nedan återfinns de förändringar som berör flest användare. 

 



Nytt användargränssnitt i Pascal 

 

Knapparna Nyheter, Handbok och Inställningar (personliga inställningar)  

kan nu även nås från patients läkemedelslista.  



 

 

 

Patientinformation nås både via klick på patientnamn 

samt via flik Patientinformation. 



Knappen Ny ordination har flyttat och återfinns till vänster 

i läkemedelslistan. 



Beställda läkemedel för specifik patient återfinns nu under 

fliken Beställningar. 



Äldrevarning och dubblettvarning återfinns både i översikten 

och i läkemedelslistan. 



Om ny dubblettordination skapas måste denna bekräftas av ordinatör 

för att kunna sparas. 



Finns ”gamla” dubblettordinationer som inte är bekräftade lyser  

dubblettsymbolen gul, tooltip visar information. För att bekräfta ”gamla”  

dubbletter klicka på symbolen och bekräfta ATC-grupp för ATC-grupp. 



Funktioner för att ändra, förnya sätta ut mm återfinns nu 

till vänster om läkemedelsnamnet. 



Information om stopptid samt första dosdag är flyttad. 



Fältet Ordinationsorsak har bytt namn till Ändamål. (Behandlingsändamål) 



Insättningsdatum och Utsättningsdatum har flyttats ut till läkemedelslistan.  

Ytterligare kolumner som förpackningsstorlek, förskrivande enhet,  

kvarvarande uttag, giltigt t.o.m. samt senaste uttag kan väljas till i de  

personliga inställningarna eller tillfälligt under fliken Visningsalternativ. 



Utskriftsdialogen, information kring intagningstider samt  

Visningsalternativ har flyttat. 



Informationssymboler bl.a. gällande ny-, ändrad ordination samt  

varningsflagga om receptets giltighetstid har flyttat och återfinns  

till höger om aktuellt läkemedelsnamn. 



Vid klick på aktuellt läkemedel i ordinationslistan presenteras  

ytterligare information bakom flikar Allmänt, Ordination, Läkemedel,  

Expedition/Leverans och Historik. 



Dialogen Ny Ordination har fått nytt utseende och ny 

funktionalitet. 

 
• Val av dosdispenserad 

ordination eller helförpackning 

görs nu via flik först i 

ordinationen. 

 

• Markerat läkemedel väljs via 

knappen Välj läkemedel eller 

dubbelklick. 

 



• Dialogen för 

dosdispenserade 

ordinationer är förenklad 

 

• Knappen Akut produktion 

har flyttat upp 

 



• Under fliken Helförpackning har 

tidsbegränsad bytt namn till 

utsättningsdatum och flyttats upp. 

 

• Vid behov har flyttats upp 

 

• Ny funktion för användaren att få 

förslag från Pascal angående antal 

uttag och förpackningar/uttag 

utifrån skapad ordination. I de 

personliga inställningarna under 

fliken Förskrivning kan användaren 

själv ställa in om funktionen ska 

vara föribockad eller ej. 

 

 

 



• Varning visas när valt 

läkemedel ej ingår i förmånen 

 

• Varning visas även i samband 

med beställning av läkemedel 

som ej ingår i förmånen. 

 



Varning visas då ett doseringstillfälle har en doseringsmängd  

på 10 tabletter eller mer. 



Förbättrad presentation av läkemedel inom olika ATC-kodsgrupper  

i samband med sökning. 



Vid val: Sätt in igen följer nu ordinationstyp med dvs man  

behöver inte välja stående, vb osv på nytt. 



Förändring i dialog förberedelse/registrering 

I dialogen för förberedelse/registrering av dospatient samt åtkomst till 

Läkemedelsförteckningen har skillnaden mellan valen förtydligats. 

  

Funktionen läkemedelsförteckningen är inte ny och fungerar som tidigare. Detta 

är en förteckning där du som användare har möjlighet att se vilka läkemedel en 

icke dospatient har hämtat ut på apotek under de senaste 15 månaderna. 

Patienten måste som tidigare ge sitt samtycke till att du som användare får titta 

på förteckningen. Motsvarande förteckning för dospatienter återfinns under fliken 

Uthämtade läkemedel i patientens läkemedelslista i Pascal. 

 



Ny tjänst från e-hälsomyndigheten har implementerats i 

Pascal. Tjänsten innebär att en Bevakningslista nu införs, 

OBSERVERA att denna tjänst enbart är tillgänglig via  

Pascal på webben. Tjänsten nås INTE via uthopp 

NCS/Pascal. 

 

Nedan följer en kortare information kring Bevakningslistans 

möjligheter och funktioner. 

 



Bevakade recept, visar utgående samt utgångna recept för användarens  

bevakade patienter. 



• Information visar inom 

vilken tidsperiod 

bevakningen visas. 

Personlig inställning kan 

göras i 

användarinställningarna. 

 

• Klicka på aktuell patients 

personnummer för att 

öppna patientens 

läkemedelslista. 

 

• Datum visar receptets 

utgångsdatum. 

 

• Finns flera läkemedel 

med utgångsdatum inom 

angivet intervall visas 

dessa under pil till höger. 

Utgående recept 



• Utgångna recept 

visas alltid 3 veckor 

tillbaka i tiden för 

bevakade patienter. 

 

• Klicka på aktuell 

patients 

personnummer för 

att öppna patientens 

läkemedelslista. 

 

• Aktuellt 

läkemedelsnamn 

samt utgångsdatum 

visas. 

 

• Informationen 

försvinner från 

Bevakningslistan om 

receptet återinsätts 

från historiken ej om 

ny ordination skapas 

för aktuellt 

läkemedel. 

Utgångna recept 



Bevakade händelser, visar läkemedelsförändringar för användarens  

bevakade patienter, dvs har det skett några förändringar t.ex. dosändringar, 

utsättningar etc. på dessa patienter visas det här. 



• Information visar inom 

vilken tidsperiod 

bevakningen visas. 

Personlig inställning 

kan göras i användar-

inställningarna. 

 

• Klicka på aktuell 

patients personnummer 

för att öppna patientens 

läkemedelslista. 

 

• Registreringsdatum, 

händelsedatum samt 

aktuell händelse visas. 

 

• Finns flera händelser 

registrerade för aktuell 

patient inom vald 

tidsperiod visas dessa 

under pil till höger. 

 

 

Bevakade händelser 



Olästa meddelanden, visar användarens meddelanden. För att se mer klicka på:  

Visa alla meddelanden. 



Pågående beställningar, visar användarens pågående beställningar av läkemedel.  

För att se mer klicka på: Visa alla beställningar. 



Användarinställningar 

Personliga inställningar i Pascal kan göras. Klicka på Inställningar. Nedan följer  

en beskrivning av de inställningar som är möjliga. 



Under fliken Beslutsstöd kan användaren ställa in graviditets- samt amnings- 

varningar. Här ställer man även in hur många månader bakåt som man vill 

visa uthämtade läkemedel för icke dospatienter i Läkemedelsförteckningen. 



Under fliken Bevakning kan inställningar 

kring varningar om receptens giltighetstid,  

bevakade händelser, patienter och  

leveransadresser göras. Här kan användaren  

både lägga till och ta bort bevakning. 



• Under fliken Förskrivning 

     markeras om användaren  

     vill att Pascal ska föreslå 

     förpackning och antal 

     uttag. 

 

 

 

 

 

• Under fliken Kolumner och     

Sortering kan    

sorteringsordning i    

läkemedelslistan väljas.         

Här kan även extra kolumner 

i läkemedelslistan väljas till 

och sorteras. 

 

 

 



Under fliken Övrigt ställer användaren in för hur många månader tillbaka man 

vill visa att historiska ordinationer ska visas i läkemedelslistan. I Förvalt dosapotek  

ska det för användare inom Region Halland stå Dosapoteket i Örebro, Apoteket AB. 


