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Leveransbesked – NCS 5.6 
 
  

Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden. 
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare. 

 

 

 

Koppla kommentar till recept- och ordinationsfavorit 

 

 

 

 Nu blir det möjligt att lägga till 

en kommentar till en recept- 

eller ordinationsfavorit, tidigare 

har denna funktion endast 

funnits för favoritpaket. 

Kommentaren kan vara max 

300 tecken och kommer bara att 

presenteras vid val av favorit, 

och inte lagras med receptet.  

 

 Vid direktträff på en favorit eller 

ett favoritpaket med kommentar 

kommer dialogen ”Välj favorit” 

att visas, så att kommentaren 

kan läsas. 

 

 Hela kommentaren kan läsas 

med hjälp av tooltip, håll 

muspekaren över texten. 
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Förbättrad beräkningshjälp för recept och ordination 

 
 

 
 

 Beräkningsfunktionen som finns 

till hjälp för att beräkna lämplig 

dosering av ett läkemedel utifrån 

kroppsvikt, kroppsyta eller dos 

har förbättrats avsevärt.  

 

 T ex kan beräkning göras i en 

enhet medan själva ordinationen 

kan anges i en annan enhet.  

 

 Förändringen gäller för 

beräkningshjälpen både i öppen- 

och slutenvård.  

 

 Beräkningshjälpen nås via 

knappen Beräkn.hjälp i recept- 

och ordinationsdalogen.  

 

 

Förändringar i ordinationsdialogen för slutenvård 

 

 Med beslutsstödet ePed så 

kommer även själva 

ordinationsdialogen att förändras. 

  

 Administrationssätt samt 

kryssrutor för administrering och 

vätskebalans flyttas längre upp i 

formuläret.  

 

 I formuläret har det även 

tillkommit ytterligare fält som 

endast rör ordination utifrån 

beslutsstödet ePed, vilka kan 

förbises för övriga.  
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In- och Utfarter följer med över vid klinikbyte  

 
 

 

 Registrerade in- och utfarter 

fortsätter att presenteras i 

dialogen IN/UT efter klinikbyte. 

 

 Sökfunktionen förbättras med 

att funktionen ”Från inskrivning” 

läggs till. 

  

 Knapparna i dialogen 

högerställs och korrigeras för att 

få konsekvens mot övriga 

dialoger i systemet. 

 

 Två nya material har sedan 

tidigare lagts till för registrering, 

Urinmätning och Kosttyp finns 

valbara i IN/UT. 

 

 

Tydligare presentation av mätvärden i mätvärdeshistoriken 

 

 Mätvärden presenteras nu 

med det senast registrerade 

värdet överst i listan för 

mätvärdeshistorik. 

 

 Vid klick på kolumnrubriken 

Datum presenteras de istället i 

omvänd ordning.  
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Ny funktion för utskrift av Aktuella ordinationer i Ordinationslistan SV 
 

 

 

 
 

 Utskriften nås via menyval  

Patient  Skriv ut  

 Aktuella ordinationer 

eller  

Via högerklick i ordinationslistan 

 Utskrift aktuella ordinationer 

 

 Utskriften presenterar som 

namnet antyder patientens 

aktuella ordinationer, alltså den 

läkemedelsbehandling som är 

pågående just nu för patienten.  

 

 Utskriften är särskilt lämpad att 

skrivas ut då patienter t ex 

skickas från Region Halland till 

annat landsting eller inför 

planerade driftstopp.  
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ePed – Ordinationsstöd vid ordination till barn 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 ePed är en kunskapskälla som 

ger stöd vid ordination, 

iordningställande och 

administrering av läkemedel till 

barn för att stödja en säkrare 

och förbättrad 

läkemedelsanvändning inom 

barnsjukvården.  

 

 Rimlighetskontrollen utgår från 

patientens ålder och vikt, vid 

varje ordination anges således 

en ordinationsvikt, denna sparas 

sedan olika länge beroende på 

barnets ålder.  

 

 Till alla ordinationer finns även 

möjlighet att koppla en ePed-

instruktion där 

rekommendationer och 

spädningslistor finns att tillgå.  

 

 För ordinationer som avviker 

utanför rimlig dosering måste 

alltid en kommentar anges för 

att ordinationen ska gå att 

spara.  

 

 Ordinationslistan har fått en 

extra kolumn där symbolerna för 

rimlighetskontrollen presenteras 

för varje enskild ordination.  

Ytterligare information gällande ePed kommer i samband med införandet under 2017. 
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NCS-Dagvårdslista 

 

 

 
 

 En ny typ av ordinationslista 

kommer att bli tillgänglig för att 

användas till dagvårdspatienter 

som idag fortfarande har 

ordinationslistor i pappersform. 

 

 Funktionen används redan idag 

av de övriga landsting som har 

NCS Läkemedelsmodul. 

 

 

 Ytterligar information kring NCS-

Dagvårdslista och dess 

användningsområden kommer 

längre fram när funktionen ska 

införas i Region Halland.  

 

 Menyvalet NCS-Dagvårdslista 

kommer att finnas på plats 

redan när VAS 23.0 införs men 

kommer inte att kunna 

användas innan beslut kring 

införandet är taget.  

 

 

 


