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Några nationella projekt

SIL 
– Svensk informationsdatabas för läkemedel

Pascal 
– patientens sammanhållna läkemedelslista

NPÖ 
– nationell patientöversikt

Ordinationsorsak 
diagnoskod – ordinationsorsak – ändamål 
kopplat till läkemedel
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Pascal – patientens sammanhållna 
läkemedelsinformation
Samma information för alla

• En säker läkemedelshantering kräver överblick över patientens 
medicinering, en patients läkemedelslista, som följer patienten vid 
all vård. 

• Kärnan är en gemensam läkemedelslista tillgänglig för samtliga 
vårdgivare oavsett var i Sverige de arbetar och vilket journalsystem 
de har. 

• På sikt kan samtliga parter i vårdkedjan ha tillgång till en enda, 
gemensam och aktuell läkemedelslista.

Ökad trygghet för patient och ordinatör
• Genom att alla inblandade parter – exempelvis ordinerande läkare, 

sjuksköterska och farmaceut får tillgång till en samlad bild över 
patientens läkemedel – ökar tryggheten för både patient och 
ordinatör. Risken för att viktig information ska gå förlorad 
minimeras.



LÄKEMEDELS-
FÖRTECKNINGEN

på apotek eller i
nationell patient-

översikt alt. direkt i 
journal

A, b, B, D, E, G

?Vårdens
källor

Apotekens
källor

Vårdens information
och läkarens beslut.

Utskrift i vården

ORDINERADE
LÄKEMEDEL

i patientjournalen
eller i nationell
patientöversikt

A, B, C, d, E
Ordinerande läkare
Behandlingsorsak?

RECEPTREGISTER
tillgänglig på
apotek vid 
expeditions-

tillfället

A, b, B, C, d, D, E,
F, G

Mina sparade
recept Apotekens

information.
DUR / EES

Utskrift på
apotek



Fælles medicinkort



Alternativ till itererade recept och flikar i 
journalsystemen

Uttag 1 Uttag 2 Uttag 3 Uttag 4

ATTRIBUT
Vad ska ske
när ansvaret

upphör? 
Sluta eller

bedömning?

MEDICINSK ORDINATION
Definierar substans eller vara, dos, förmån eller ej

hur länge förskrivaren tar ansvar för ordinationen, ändamål 
ev. begränsningar av medicinska skäl som t ex största förpackning

och minsta expeditionsintervall vid beroendeframkallande läkemedel

EXPEDITION på apotek enligt ordinationen 
men med hänsyn tagen till regler inom läkemedelsförmånen 

dels vilka läkemedel som ingår men också utlämning för max tre 
månader, karenstid innan nästa uthämtning inom förmånen etc.



Arbete

Tid



Information

Rätta i
efterhand!

Varna
- hindra göra fel!

Göra LÄTT
att göra RÄTT!



Barn och dosering

Informationen saknas
Vem har ansvaret och kunskapen?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/L%C3%A4kemedelsverket_%28Uppsala_Science_Park%29.png�
http://www.lakemedelsverket.se/�
http://www.lif.se/cs/default.asp?id=5362&refid=33782�
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IT-lösning
Många beroenden
Mycket information saknas
Utmaningar kring
• ansvar
• gränssnitt
• varningar

Å andra sidan
• tydlig problembild
• sammanhållen kompetens
• stort engagemang
• sätt att distribuera 

information/beslutstöd 
finns
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