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Leveransbesked – Pascal 2.0
Pascal 2.0 innehåller ett flertal nya funktioner samt ett förändrat användargränssnitt.
Nedan återfinns de ändringar som berör flest användare.

Nytt användargränssnitt i Pascal


Knapparna Nyheter,
Handbok och Inställningar
(personliga inställningar) kan
nu även nås från patients
läkemedelslista.



Patientinformation nås nu
både via klick på patientnamn
samt via flik
Patientinformation.
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Knappen Ny ordination har
flyttat och återfinns till vänster
i läkemedelslistan.



Beställda läkemedel för
specifik patient återfinns nu
under fliken Beställningar.



Äldrevarning och dubblett
varning återfinns både i
översikten och i
läkemedelslistan.
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Nya dubblettordinationer
måste bekräftas av ordinatör
för att kunna sparas.



Finns ”gamla”
dublettordinationer lyser
symbolen Dubblett gul.



Funktioner för att ändra,
förnya sätta ut mm återfinns
nu till vänster om
läkemedelsnamnet.



Information om stopptid samt
första dosdag är flyttad.
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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.
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Informationssymboler
gällande ny-, ändrad
ordination samt
varningsflagga om receptets
giltighetstid har flyttat och
återfinns till höger om aktuellt
läkemedelsnamn.



Vid klick på aktuellt
läkemedel i läkemedelslistan
presenteras ytterligare
information bakom flikar
Allmänt, Ordination,
Läkemedel,
Expedition/Leverans och
Historik.
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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
alternativt dubbelklick.



Dialogen för
dosdispenserade ordinationer
är förenklad.



Knappen Akut produktion har
flyttat upp
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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 inställningar 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.
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Varning visas då ett
doseringstillfälle har en
doseringsmängd på 10
tabletter eller mer.



Förbättrad presentation av
läkemedel inom olika ATCkodsgrupper i samband med
sökning.



Vid val: Sätt in igen följer nu
ordinationstyp med dvs man
behöver inte välja stående,
vb osv på nytt.
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I dialogen för
förberedelse/registrering av
dospatient samt åtkomst till
Läkemedelsförteckningen har
skillnaden mellan valen
förtydligats.

BILD SAKNAS



Ändraknapp tillagd i Förnya
dialogen när läkemedel ej är
förskrivningsbart längre.

BILD SAKNAS



Anpassning till SIL 4.2 och
eHM-release 16:1

BILD SAKNAS



Pascal stödjer inte längre IE9
och IE10
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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.



Bevakade recept, visar
utgående samt utgångna
recept för användarens
bevakade patienter.
Inställningar och sortering
görs i de personliga
användarinställningarna.



Bevakade händelser, visar
läkemedelsförändringar för
användarens bevakade
patienter. Inställningar och
sortering görs i de personliga
användarinställningarna.
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Olästa meddelanden, visar
användarens meddelanden.



Pågående beställningar, visar
användarens pågående
beställningar av läkemedel.



I de personliga
användarinställningarna
under fliken Bevakning kan
Bevakningslistan anpassas
och sorteras efter
användarens egna behov.

