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Vanliga frågor Pascal ordinationsverktyg
Det här dokumentet beskriver ärenden som förekommer ofta vid kontakt med nationell
Pascalsupport. Syftet med dokumentet är att hjälpa lokala och regionala
servicedeskfunktioner med färdiga svar på de vanligast förekommande frågorna.
Dokumentet uppdateras regelbundet allt eftersom de ärenden som kommer till nationell
Pascalsupport ändras.

1. Användare kan inte logga in
En vanlig fråga till nationell Pascalsupport rör användare som inte kan logga in i
ordinationsverktyget. Anledningen till inloggningsproblemen är oftast beroende på
bristfällig eller felaktig HSA-information. Vänligen kontrollera med lokal/regional
HSA-administration att all information finns inmatad innan inloggningsproblem anmäls
till den nationella supporten.
Kommer felmeddelandet ”Error 403…” upp vid inloggning är det sannolikt ett problem
med brandväggar som inte är öppnade enligt checklistan för införande. Kontrollera mot
sidan 9 i dokumentet:
http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Pascal_ordinationsverktyg/02
%20St%c3%b6dinformation/Checklista%20f%c3%b6r%20s%c3%a4kerhetsl%c3%b6s
ning.pdf

2. Beställningar blir avvisade
Vid beställning av helförpackning kan beställningen få status ”avvisad”. Vid avvisning
saknas ibland information varför avvisning gjorts i informationsfältet ”Meddelande från
dosapoteket”. Det beror på att dosapoteket i så fall inte fyller i den informationen. När
status sedan ändras för en avvisad beställning, syns detta på två ställen i Pascal: under
beställningar när du loggar in i Pascal och även under respektive läkemedel på
patientnivå under fliken ”Expedieringar” när du fäller ner den. Avvisningar kan bero på
ett antal olika orsaker, bl a:
Beställningen ofullständigt formulerad. Det saknas information eller den information
som är given är felaktig.
Restnotering, varan finns inte för omedelbar leverans.
Utgången, vara finns inte längre i sortimentet.
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Kommunikationsproblem med debiteringssystem som gör att beställningen inte blir
fullständig i beställningsögonblicket.
(Anledningarna till avvisning fanns även när man använde edosapplikationen, men då
syntes det inte i applikationen att en beställning blev avvisad hos dosapoteket.)
Kortsiktig lösning: Vid tveksamhet kontakta dosapoteket per telefon.
Långsiktig lösning: Dosapoteket fyller i befintligt informationsfält och anger även
planerat leveransdatum. Datum när detta kommer att göras i de fall det inte görs har inte
meddelats.
Notera: Dosapoteket kan skicka information löpande för en avvisad beställning. Denna
information syns bara i listan över gjorda beställningar och även när man expanderar
fliken ”expedition” på den beställda läkemedel. Det finns idag inte någon ytterligare
notifiering/bevakningsfunktion när information om beställningar har uppdaterats.

3. Hittar inte patient i Pascal
Beskrivning: Användare hittar inte en patient i ordinationsverktyget vid sökning på
personnummer. Den vanligaste orsaken är:
Patienten äldre än 100 år: för patienter som är 100 år eller äldre så måste personnumret
anges med hundratalssiffra, dvs 19xxxxxx-xxxx. Om det inte görs så antar Pascal att
patienten är född på 2000-talet. (Funktionen är byggd enligt standard för
datumhantering).

4. Notifieringar för inkommande meddelanden
Det förekommer att användaren efter inloggning har notifiering om ett antal nya
meddelanden, trots att det inte finns några nya meddelanden att ta del av (främst i VGR
och i Stockholm).
Detta är kända fel som beror på läsmöjligheter i HSA-katalogen.

5. Dosrecept
Det finns Många synpunkter på dosrecepten. eHälsomyndigheten och Läkemedelsverket
ansvarar för dosrecepten och det är till Apotekens service man ska vända sig med
synpunkter på förbättringar. (servicedesk@ehalsomyndigheten.se)
För att möta vårdens behov av utskrift av ordinationslistan finns nu även
Ordinationshandlingen som alltid avspeglar aktuell ordinationslista i Pascal.
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6. Fel vid hämtning av folkbokföringsinformation
Det förekommer att användare får följande fel:
”Ett fel i kommunikationen med eHälsomyndigheten har inträffat. Ett fel uppstod vid
hämtning av folkbokföringsinformation.”
Felet beror ofta på felaktigheter i HSA-information, t ex på att det finns blanksteg i
arbetsplatskoden.

7. Ordinationsansvarig enhet
Vid nyregistrering eller uppdatering av patientuppgifter kan det vara svårt att hitta
patientens vårdenhet i fältet Ordinationsansvarig enhet då sökmöjligheterna är
begränsade. Detta är välkänt.
Sedan hösten 2014 har sökmöjligheten förbättrats. Nu kan man söka på namn och ort
var för sig (man kan söka på bara ort eller på bara namnet på boende, det är inte
tvingade att skriva i både sökfälten). Man kan också söka på ett antal tecken t.ex. söka
på ordet ”vård” och då får man träffar på de enheter som har ”vård” i namnet antingen i
början eller i slutet av namnet.
Mera hjälp till sökning finns i Handboken. Fungerar det ändå inte så är förslaget att
ringa till dosapoteket och fråga hur vårdenheten är namngiven. (Detta är en uppgift som
Apoteket skriver in). Vi föreslår att man ber dosapoteket ändra benämning på en
vårdenhet om den är för svår att hitta.
Notera: Det har förekommit fall där trots att man har fått vårdenhetsnamnet bokstaverat
till sig från dosapoteket inte har kunnat få träff i Pascal. Detta har berott på att det
förekommit s k ”osynliga skräptecken” i Apotekets databas. Inträffar detta ska man be
Apoteket att skriva in namnet på vårdenheten på nytt i sitt system.

8. Skriva in uppgifter igen för befintlig patient
Ibland behöver man ändra uppgifter för en patient som migrerats (flyttats) från den
gamla edossystemet, t ex om man ändrar expedieringsstatus. Första gången ändring görs
kan Pascal komma att kräva en del ytterligare information om patienten, utan att den
informationen har ändrats. Detta beror på att Pascal har en högre kravnivå för
patientuppgifter än tidigare edos. Tidigare var det möjligt att lägga upp patienter med
färre informationsfält ifyllda än Pascal godtar. Har man lagt upp för få fält med
patientinformation i edos så kräver Pascal resterande fält upp till Pascals nivå vid första
förändringen av patientinformationen. Pascal kan också begära ändring på uppgifterna
när en av dosaktörerna registrerar en ny dospatient i sitt system. Då när en läkare eller
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sjuksköterska öppnar denna patient i Pascal, så kan det behövas att ändra/komplettera
kontaktuppgifter.

9. Systemet går trögt
För vissa användare är Pascal mycket trögt att använda. Många av de användarna som
upplever tröghet har Windows XP som operativsystem och Internet Explorer version 7
som webbläsare. Även Internet Explorer 8 som webbläsare förekommer. Notera dock
att det är långtifrån alla användare med det här operativsystemet och de här webbläsarna
som har problem.
Ett identifierat fel är användning av zoomfunktionen i Internet Explorer version 8.
Används zoomning blir Pascal betydligt långsammare. Var noga med att zoom står på
100% och inget annat!
Det finns även en möjlighet att stänga av animeringar i Pascal. Detta gör att Pascal
behöver mindre kapacitet från användarens dator, och detta rekommenderas för äldre
datorer oavsett operativsystemsversion och webbläsare. Stänga av animationer görs
under ”Inställningar” som finns på startsidan.
Tills vidare rekommenderas omstart av alla webbläsare på datorn, och om det inte
hjälper, omstart av hela datorn, då detta problem rapporteras bli värre efter en längre
stunds arbete i Pascalapplikationen.
Flera åtgärder är genomförda, och ytterligare åtgärder planeras. Har man möjlighet så
rekommenderas att byta webbläsare och använda en nyare version.

10. Det går inte att förskriva hjälpmedel utom förmån
Det är inte möjligt att i Pascal förskriva hjälpmedel utom förmån. Det beror på att all
förskrivning i Pascal baseras på information från SIL-databasen, och hjälpmedel utom
förmån finns idag inte i SIL-databasen.

11. Dospatient saknar dosapotek
Det förekommer att när man försöker ta fram en patient så fås felmeddelande om att
patienten är dospatient men saknar dosapotek. Detta kan t ex bero på att det saknas
information om förskrivande läkare för patienten. Informationen kan dock inte
uppdateras av vården då det inte går att hämta fram patienten. För att lösa detta måste
aktuellt dosapotek kontaktas.
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12. Sätta ut framtida ordination
Det är idag inte möjligt att sätta ut en framtida ordination. Funktionen finns på
förbättringslistan, men det är oklart när den blir tillgänglig. Till dess går det att
”Makulera” framtida ordinationer. (Framtida ordinationer kan makuleras fram till dess
att de blir aktiva. Därefter går det istället att sätta ut dem.)

13. Systemkrav
Systemkrav för att använda applikationen Pascal återfinns på:
http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Pascal_ordinationsverktyg/02%20St%
C3%B6dinformation/Systemkrav%20och%20rekommendationer%20f%C3%B6r%20anv%C3
%A4ndning.pdf

14. Omregistrering av patient
För patienter som tidigare varit dospatienter och på nytt ska bli dospatienter är det inte
möjligt att göra nyregistreringen från Pascal. För att på nytt registrera en tidigare
dospatient hänvisar vi till respektive dosapotek för specifika instruktioner hur detta ska
gå till.

15. Kan inte registrera patienten i Pascal
Vid registrering av en ny dosapatient kommer upp följande felmeddelande: ”fel vid
skapa dosunderlag. Patienten saknar HKDB samtycke”.
Patienter som inte är med i HKDB (högkostnadsskyddregistret) registret kan inte vara
dospatienter. D.v.s. först måste de ge sitt samtycke till att vara i HKDB, sedan kan
dosunderlaget skapas i Pascal. Samtycke kan registreras på ett närliggande apotek eller
en dosaktör kan registrera samtycket.

16. Kan/får sjuksköterska registrera en ny
dospatient?
Nej, det är bara läkare med personlig förskrivarkod som kan registrera en dospatient i
Pascal. Sedan hösten 2014 finns det möjlighet att förbereda registreringen av en
dospatient.
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Förbereda patientdata (där ssk, läkarsekreterare kan gå in och förfylla uppgifter och
behöver inte längre förskrivarkod, då enligt lagen läkaren får inte lämna ut sin
förskrivarkod till andra för att ta emot samtycke).
Registrera patientuppgifter, samtycke och skapa dosunderlag kan bara läkare med
personlig förskrivarkod (inte gruppförskrivarkod). Läkare kan även själv mata in
alla patientuppgifter, registrera samtycke och skapa dosunderlag på samma gång.
Läkaren kan ordinera direkt efter att patienten är registrerad. OBS! Viktigt att skilja på
att registrera och ordinera: en läkare kan ta samtycke och en annan kan ordinera
mediciner. Det kan vara samma läkare men behöver inte vara.

17. Stopptider/Beställning/Akutbeställning
Var kan man se patientens stopptid mer än när man ordinerar/beställer?
Det kan man inte se idag, vi undersöker frågan om man kan lägga till stopptiden på
förstasidan bredvid första dosdag.
Rutan ”önskat leveransdatum” togs bort 1 juni. Dosapoteket kunde inte se det önskade
datumet som väljs vid beställning. De såg det som akutbeställning eller till nästa
ordinarie leverans. 1 juni infördes ”akutrutan” och kalender togs bort.
Texten infördes” Notera: leveranstiden beror på avtal med respektive dosapotek”
Sista tidpunkt för ordinarie leverans är apotekets så kallade stopptid för beställning till
nästa ordinarie leverans. Nya texten i Pascal:
”Sista tidpunkt för beställning för att få lm X med nästa ordinarie leverans är….”

18. Varför ser man inte förpackningsstorlek eller hur
många uttag som finns på receptet när man
beställer.
Det hämtas från olika tjänster för vård och apotek. Förbättringsmöjlighet i framtiden
diskuteras. Man kan se information på den aktuella läkemedelslistan under respektive
läkemedel, fliken ”Expedition”
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19. Får man en varning om man gör en beställning
på sista uttaget på receptet?
(Nej) Det finns inga tekniska möjligheter idag att kunna lägga en varning, vi jobbar på
att i den framtida NOD ska finnas möjlighet till bevakningslistor och varningar

20. Vilken information får man av knappen
beställningar på startsidan? Vilken funktion är den
tänkt att fylla?
Det finns två flikar: ”Pågående” och ”Expedierade” under beställningar
Det finns två sökalternativ för att söka vilka beställningar gjordes:
att söka på beställningar till samma leveransadress, dvs. vilka beställningar gjordes
från t. ex ”Boende Vingen” i Norrbotten; och jag kan se alla beställningar som gjordes,
men…. INGEN KOPPLING TILL PATIENTEN (inget namn eller personnummer) pga
PDL (Patientdatalagen).
Under ”Pågående” ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X,
leveransadress, beställningsdatum, planerad leverans, status t ex ”AVVISAD”.
Under” Expedierade” ser man rubriker: läkemedel/handelsvara, beställd av läkare X,
leveransadress, beställningsdatum
Att söka på ”mina beställningar” där du är behörig vårdpersonal (ssk, läkare) för att
titta på alla dina beställningar, patientens personnummer, namn är synlig. Där kan du se
även avvisningskommentaren om Dosapoteket har angett orsak till avvisning.
Man kan se historik i tre månader, status på beställningar: mottagen, pågående, avvisad,
avbeställt, i fliken ”expedierad” visas alla expedierade.
Vi arbetar med förbättring att det ska finnas en möjlighet att skriva ut sina egna
beställningar.

21. Kan man någon gång beställa fler förpackningar
än de som är ordinerade per uttag (om det finns
tillräcklig totalmängd kvar på receptet)?
Nej, systemet säger ifrån, den säger att det är redan beställt.
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22. Visning av hur många uttag som kvarstår,
visning av förpackningsstorlek: vad kan man se
det?
Klicka någonstans på fältet

Information om läkemedlet expanderas till:

Förpackningsstorlek syns under fliken ”Läkemedel” när man expanderar
Om du klickar på ”Mer

Så visas ännu mer information som NplPackId, varunummer, historik
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Om du klickar på ”Mer” under rubriken ”Leverans/Expedition”

Så ser du

Antal förpackningar per uttag för helförpackningar, antal uttaget (där visas
Slutexpedierat på de recepter som är giltiga men har inga uttag kvar),
förpackningsstorlek, utbytbarhet, expedieringar mm.
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23. Tydlig markering när förskrivare ordinerar ej
dispenserbara läkemedel saknas
Problemet är åtgärdat: Det visas röd varningstext när man vill ordinera dispenserade
läkemedel men hamnar felaktigt under originalförpackningar:
Vid dosering genom fritext i Doseringsangivelse i text
När man skriver en ogiltig kortnotation eller kortnotation som inte kan dosdispenseras, t.ex.
2vb eller eo).
Grå varningstext visas när man aktivt valt ett ej dispenserbart läkemedel.

24. Regelbundenhet, om en dag i veckan väljs, kan
man se vilken dag detta blir?
Logiken ligger på datum och inte veckodagar, man kan inte se dagar i Pascal.

25. Länk till Kreditansökan för dospatienter i Pascal
Kreditansökan/delbetalning, går länken för detta till rätt underlag? I Pascal finns länkar
till den rätta kreditansökan för respektive dosaktör (Apoteket AB, Svensk Dos,
Apotekstjänst), den ligger längst ner under rubriken ”Ordinationsansvarig enhet” när
man registrerar en ny patient.

26. Varför kan man ändra allt utom ordinationsorsak
vid ändring/sätt in igen?
Det går inte att ändra ordinationsorsak, görs förändringar som påverkar
ordinationsorsaker, då behöver man göra en ny ordination, det hör ihop med styrbarhet
och kopplingar i systemet.

27. Ända patientstatus
Under status (ändra patientuppgifter) Innebär pausad/avslutad expedition att patienten
läggs vilande/avslutas som dospatient?
Pausad =Vilande dosordination = (t.ex. inlagd på sjukhus, tillfälligt uppehåll)
Avslutad = avliden eller patienten vill ej längre bli en dospatient och avslutas.
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Kommentar till dosapoteket fältet genererar vanligt meddelande till Dosapoteket.
Detta gäller enbart för expediering/leveranser för dosdispenserade läkemedel.
Oberoende av status går bra att beställa originalförpackningar.

28. Finns det något tydligare sätt att få en översikt
över datum för in- och utsättning? Eftersom just
datum är så viktigt för dos är det önskvärt att
kunna få en tydlig bild.
Man kan se historiken på ett läkemedel i taget, inte på alla samtidigt.

29. Varför kan man inte ordinera licensläkemedel
direkt som dispenserat?
Systemet använder Npl pack id, vi undersöker om det finns möjligheter att ändra
funktionaliteten så att det blir möjligt.

30. Hur förskriver man landstingssubventionerad
spolvätska?
Via handelsvaror, enligt listor som landstingen har bestämt, man måste veta vad man
ska beställa. Man kan söka på namn eller varunummer. Vi undersöker om det finns
möjligheter att underlätta.

31. Hur ordinerar man extempore efter ATC-kod?
660000 t ex, man måste veta i förväg ATC koden

32. Visas utbytta synonympreparat på
Ordinationshandlingen i Pascal?
Pascal visar alltid det som ordinerades (inte det som lämnades ut) d.v.s. utbytta
synonympreparat visas inte på Ordinationshandlingen eller på Dosreceptet. Däremot
visas på Dosreceptet den senaste expediering och där kan man se att det expedierades t.
Inera AB

Box 177 03
Östgötagatan 12
118 93 Stockholm

www.inera.se

Organisationsnummer
556559-4230

Sid 11/12

Vanliga frågor
Pascal ordinationsverktyg

Senast ändrad
2015-02-13

ex Sobril fast det förskrevs Oxascand. Även på läkemedelslistan, om man expanderar
läkemedlet Sobril, under fliken Expedition kan man se att det expedierades Oxascand.

33. e-recept vid registrering av ny dospatient
Vid registrering av ny patient är det viktigt att förstå att information om alla e-recept
finns kvar och kommer att synas i Pascal. Samt att inga dosrullar kommer att levereras
förrän det är ordinerat som dispenserat, oavsett vilket datum som är valt som första
dosdag.
Man får information genom att frågan kommer upp till läkaren om denne vill ta
ställning till dem befintliga e-recepten när denne registrerar en ny dospatient, men han
behöver inte ta ställning till dessa om han inte vill. Och då syns dessa som overifierade
och ligger med en orange ”bulle” = @. Även om läkare ändrar e-receptet till
dosordination så finns blåa symbolen (@) kvar att det en gång var ett e-recept.

34. Hur kan jag mäta prestanda i Pascal?
Inera har genomfört och genomför kontinuerligt mätningar mellan Pascal och
underliggande system, bl. a för att förbättra svarstider. För att gå vidare med att
förbättra prestandan så är det önskvärt att också kunna göra mätningar mellan
användarens dator och Pascal.
Av denna anledning har Inera tagit fram en mätmodul som nu finns tillgänglig i Pascal.
Mätmodulen är i första hand till för lokal support i deras dialog med användare som
upplever tröghet i Pascal. Den lokala supporten kan då be användaren att genomföra en
mätning och med hjälp av denna lättare kunna avgränsa om trögheten beror på lokala
eller centrala orsaker. Du hittar mätmodulen på startsidan längst ner under ”support”.
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