NATIONELL
ORDINATIONSDATABAS
En nationell läkemedelslista
för förskrivare. I drift 2012.
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SÄKER LÄKEMEDELS
BEHANDLING MED NATIONELL
ORDINATIONSDATABAS, NOD
Under många år har behovet av en gemensam nationell
läkemedelslista diskuterats. Nu utvecklas Nationell
ordinationsdatabas, NOD som ska stödja vårdverksamhetens behov av att kunna se en patients hela
läkemedelsanvändning.
Nationell ordinationsdatabas, NOD är en del i utvecklingen av Nationell eHälsa och visionen
om en gemensam och nationell läkemedelslista för en enskild patient. Utvecklingen har också
en koppling till omregleringen av den svenska apoteksmarknaden där de dosdispenserade
läkemedlen hittills inte har ingått. Nu öppnas även den här marknaden för alla apotek.
Förändringarna innebär att det nu blir möjligt för förskrivaren att lagra och hämta uppgifter om
en patients hela läkemedelsanvändning, även de dosdispenserade läkemedlen, från en enda
informationskälla. Den källan har fått namnet NOD.
NOD kommer framöver att ge alla förskrivare snabb och enkel tillgång till en patients hela
läkemedelsbehandling. Oavsett var patienten söker vård kommer den som är förskrivare att,
direkt vid ordinationstillfället, ha tillgång till patientens aktuella och tidigare ordinationer. En
förutsättning för att förskrivaren ska få ta del av informationen som har registrerats hos en annan
vårdgivare, är att det finns en pågående patientrelation och att patienten ger sitt samtycke.
Kraven på hur journaluppgifter, identifiering och åtkomst till NOD ska hanteras enligt Patientdata
lagen (PDL), Patientsäkerhetslagen samt lagen om läkemedelsförteckning.
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VÄGEN TILL NATIONELL
ORDINATIONSDATABAS, NOD
SKER I ETAPPER
Vägen till Nationell ordinationsdatabas, NOD går via ett förändringsarbete som sker i tre etapper.
Arbetet kommer att pågå i ungefär ett år och under den perioden ska ett nationellt dosregister
tas i bruk, ett nytt webbaserat ordinationsverktyg med namnet Pascal ska utvecklas och införas
och en nationell ordinationsdatabas ska byggas upp.
ETAPP 1: Från lokala dosregister till nationellt register
Sedan 2008 är apoteksmarknaden omreglerad och öppen för alla apoteksaktörer. Ett undan
tag är hanteringen av dosrecept inom öppenvården. Dessa finns fortfarande i lokala register
som Apoteket AB har ansvar för. I förändringsarbetets första etapp kommer dosrecepten att flyt
tas över från de lokala registren till ett gemensamt och nationellt dosregister. Det innebär att alla
apotek kommer att kunna delta i produktionen av dosdispenserade läkemedel. Överflyttningen
av dosrecepten från dagens lokala register till det nationella dosregistret beräknas vara driftsatt i
april 2012.
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ETAPP 2: Byte till nytt webbaserat ordinationsverktyg
Idag används IT-stödet e-dos för att ordinera dosrecept. Det är ett ordinationsverktyg som
erbjuds av Apoteket AB. Med omläggningen till ett nationellt dosregister kommer dosrecept inte
längre att vara tillgängliga via e-dos inom öppenvården. Tillgång till det nationella dosregistret
kommer att ske via ett nyutvecklat webbaserat ordinationsverktyg, Pascal.
För att uppfylla Patientdatalagen krävs att den som är förskrivare kan identifiera sig via sitt
e-tjänstekort (SITHS) eller engångslösenord via mobiltelefon.
Apoteket AB

Ordinationsverktyg (e-dos)
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Inera AB

Ordinationsverktyg (Pascal)

ETAPP 3: Nationell ordinationsdatabas, NOD byggs upp
Uppbyggnadsfasen
När dosrecepten är överflyttade från de lokala dosregistren till det nationella dosregistret
kommer utvecklingen av Nationell ordinationsdatabas, NOD att inledas. NOD ska till att börja med
innehålla alla läkemedelsordinationer i öppenvården.
I den första fasen byggs NOD upp genom att databasen fylls med e-recept. Under den perioden
får dosordinationerna göras från det nya webbaserade ordinationsverktyget Pascal till det
nationella dosregistret.
Apotekens Service AB

Nationellt
Dos-register

Inera AB

Apotekens Service AB

Ordinationsverktyg (Pascal)

Nationell
ordinationsdatabas,
NOD

Åtkomstfasen
I den andra fasen kan NOD börja användas. De som är förskrivare kommer nu att ha tillgång till
uppgifter om öppenvårdsordinationer, dosordinationer och utlämnade läkemedel. Möjlighet ges
också att ändra tidigare ordinationer.

Inera AB

Ordinationsverktyg
(Pascal)
Vårdverksamhet

Journalsystem med knapp
(måste gå via Pascal)
Vårdverksamhet

Nationell Patientöversikt
(NPÖ)

Söka och hitta,
titta och ändra
i ordinationer.

Apotekens Service AB

Nationell
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Vårdverksamhet

Journalsystem
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ORDLISTA
e-dos
Ett ordinationsverktyg som erbjuds av Apoteket AB vid ordination av dosrecept.
Nationellt dosregister
Ett nationellt register för dosrecept som ska ersätta dagens lokala dosregister.
Nationell ordinationsdatabas, NOD
En för förskrivaren gemensam informationskälla där uppgifter om varje enskild patients hela
läkemedelsanvändning kan lagras och hämtas.
Pascal
Ett webbaserat ordinationsverktyg som ger åtkomst till det nationella dosregistret. Verktyget
kommer även att användas för åtkomst till den nationella ordinationsdatabasen, NOD.
Lag om läkemedelsförteckning
Lagen reglerar tillgång till uppgifter om utlämnade läkemedel.
Patientdatalagen (PDL)
Patientdatalagen (PDL) från 1 juli 2008 reglerar hur personuppgifter inom hälso- och sjukvården
ska behandlas. Lagen reglerar bland annat frågor kring patientens integritet, sammanhållen
journalföring, vem som har rätt att ta del av patientuppgifter och patientens rätt att spärra
uppgifter.
Patientsäkerhetslagen
Infördes 1 januari 2011 och reglerar vårdgivarens information till patienter och närstående samt
möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.
Apoteket AB
Dosproducent och läkemedelsdetaljist. Har idag ett antal lokala dosregister som skall övergå till
Apotekens Service AB.
Apotekens Service AB
Infrastrukturbolag samt utförare. Ansvarar för de nationella registren/databaserna, bl a det
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nationella dosregistret och tar fram specifikationer för att
kommunicera med dessa register/databaser.
Center för eHälsa i samverkan, CeHis
Landsting och regioners beställarorganisation för utveckling av
eHälsotjänster.
Inera AB
Inera AB som ägs av Sveriges landsting och regioner har på
uppdrag av Center för eHälsa i samverkan, CeHis att utveckla
ordinationsverktyget Pascal.
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Fler vägar till information
www.cehis.se
www.inera.se
www.apoteket.se
www.apotekensservice.se

< PLATS FÖR AVSÄNDARE OCH KONTAKTUPPGIFTER >

