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Idag äger Apoteket AB E-dos och när nu fler apotek ska in måste man ha ett enhetligt system. 

Apotekens service är statligt ägt och kommer vara huvudman. 

 

Starten av PASCAL sker i Mölndal med 1000 patienter och fungerar detta bra kommer alla patienter 

läggas över i systemet, troligen i mitten av april. 

 

Övergång av systemet kommer att göras på en helg och det finns då ingen möjlighet att tillgå något av 

systemen (se apodoslistor på nätet, beställa läkemedel, ordinera läkemedel). Det kommer finnas 

möjlighet att ringa till dosapoteket på helgen om man måste ha en apodoslista. Skriv ut apodoslistor 

innan den helgen om det inte finns aktuell apodoslista utdragen. 

 

Support av Pascal: Det är kommunerna själva som måste ha en superanvändare som ger support 

(Malin Svärd antar jag). I andra hand får denne person kontakta en support. 

 

I uppstarten kan det bli en del felmeddelanden vid inloggning, det vanligaste felet är att SITHS-korten 

är fel ifyllda vid beställning och därför inte fungerar. 

 

Nyheter i systemet: 

* Det kommer upp interaktionsvarning om läkemedel interagerar. 

* Möjlighet att söka på biverkningar, man skriver då in t.ex huvudvärk och då letar systemet fram om 

det finns med som biverkan på patientens aktuella läkemedel. 

* Om patienten är gravid eller ammar kan man klicka i en ruta och systemet kollar då om läkemedlen 

är lämpliga. 

* Det kommer upp en dublettvarning om man förskriver ett läkemedel som redan finns förskrivet. 

* Det går att skicka meddelande till apoteket om apodosen ska pausas, avslutas osv genom en 

rullningslist. MEN man måste då också samtidigt maila apoteket att man gör denna ändring. 

* Lappen som skickas med apodossändning, att vissa läkemedel måste förnyas inom 3 och 1 månad 

kommer även i fortsättningen skickas till oss. 

* Under en ikon ”beställningar” kommer man att kunna se vad jag samt enheten beställt. 

* I nuläget kommer man åt hela sveriges apodospatienter, detta kommer dock ändras så småningom. 

* När vi förskriver ett läkemedel kommer vi att behöva fylla i en ny information: ”Ordinationsorsak”. 

Finns även möjlighet att fylla i ”patientinstruktioner” tex om det är något viktigt att poängtera, tex tas i 

samband med måltid. 

* REK-listan kommer att läggas in i systemet. 

* Möjligt med 16 doseringstillfällen per dygn. 

* Finns möjlighet att fylla i ”kommentarer” till olika enheter, men den informationen skickas inte dit 

utan ligger där som information för de som är inne i systemet och tittar. 

* Som det är idag så låses ordinationskortet några timmar vid ex förskrivning, så kommer det inte bli i 

pascal. 

* Det går att kryssa i akut beställning, detta kan vara förenligt med extra kostnad, det beror på hur det 

står i avtalet. 

* Det finns en särskild flik för ”Handelsvaror”, med detta menas förbrukningsartiklar. Här finns allt 

material som finns att tillgå, även sådant som inte är upphandlat. Ha koll på vad vi förskriver. Vid 



utskrift av en apodoslista hamnar handelsvaror under vid behovsläkemedel. Detta är påtalat att det bör 

ha en egen rubrik. 

* I nuläget gäller PASCAL för patienter som har apodos, men det finns beredskap i programmet för att 

kunna lägga in alla patienter, även de som har gula recept.  

 

Inloggningssida: 

www.eordinationpascal.se 

 

Hemsida för manualer och utbildningsfilmer: Här finns pdf-filer att skriva ut samt en extra bilaga för 

förskrivare. 

www.vgregion.se/pascal 

 

Inloggning till testdatabas: 

http://88.131.45.141/ 

Användarnamn: pascaldemo 

Lösen: spring_11 

 

Personnummer att använda i testdatabasen: 

19790515-5615 

19400331-5555 

19250321-4849 

19200728-6103 

 

Det är var och ens skyldighet att lära sig systemet, vid frågor kontakta MAS. 
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