
Nyheter i NCS version 5.4 och Pascal 1.6 

Objektsspecialister Läkemedel, Vårdsystem 

 



• Sända fler än 10 recept 

• Söka på varunummer i Hjälpmedelslistan 

• Varning vid dubblettordination 

• Tydligare information om pågående vårdtillfälle och 

förberedelser för utskrivning 

• Se framåt i Ordinationslistan 

• Interaktionskontroll i slutenvård 

• Förbättrad presentation av Utdelningslistan 

• Nyheter i Pascal och ny dosleverantör 

Urval av innehåll 



Möjlighet att sända fler än 10 recept 



Möjlighet att sända fler än 10 recept 



Söka på varunummer i Hjälpmedelslistan 



Söka på varunummer i Hjälpmedelslistan 



Söka på varunummer i Hjälpmedelslistan 



Varning vid dubblettordination – Recept 



Varning vid dubblettordination – Ordination 



Informationsruta öppnas vid klick 

Läkemedelsinformation visas med tooltip 

Varning vid dubblettordination – Ordination 



Varning vid dubblettordination – Förbered inskrivning  



Varning vid dubblettordination – Förbered inskrivning  



Varning vid dubblettordination – Förbered utskrivning  

Förbered utskrivning 



Information om pågående vårdtillfälle visas i Läkemedelslistan 



Information om pågående vårdtillfälle visas i Läkemedelslistan 



Vårdtillfälle pågår och ordinationer finns förberedda för utskrivning 



Vårdtillfälle pågår och ordinationer finns förberedda för utskrivning 



Förberedda ordinationer som inte verkställts vid utskrivning 



Förberedda ordinationer som inte verkställts vid utskrivning 



Byte av preparat kan endast ske inom 7-ställig ATC-kod 



Byte av preparat kan endast ske inom 7-ställig ATC-kod 



  

Byte av preparat kan endast ske inom 7-ställig ATC-kod 



Byte av preparat kan endast ske inom 7-ställig ATC-kod 



Byte av preparat kan endast ske inom 7-ställig ATC-kod 



Funktion för att registrera Läkemedelsgenomgång i NCS 



        Se framåt i ordinationslistan 



        Se framåt i ordinationslistan 



 Ändra presentationsdjup på enskild patient 



 Ändra presentationsdjup i de personliga användarinställningarna 



Insättningstidpunkt vid användning av funktionen +Fler 



Nytt handhavande av Extempore- och Licensläkemedel från 

recept till ordination i slutenvård 



Nytt handhavande av Extempore- och Licensläkemedel från 

recept till ordination i slutenvård 



Nytt handhavande av Extempore- och Licensläkemedel från 

recept till ordination i slutenvård 



Nytt handhavande av Extempore- och Licensläkemedel från 

recept till ordination i slutenvård 



Interaktionskontroll i slutenvård – ÖV->SV 



Interaktionskontroll i slutenvård – Ordinationslistan  



Interaktionskontroll i slutenvård – Ordinationslistan  



Interaktionskontroll i slutenvård – Ordination, Spädning/Tillsats 



Interaktionskontroll i slutenvård – Utdelningslistan  



Inställningar för interaktionskontroll  



Inställningar för interaktionskontroll  



 

 

 

 

 

Återinsätt ordination med ett knapptryck 



 

          

 

 
Återinsätt ordination med ett knapptryck 



Utdelningslistan – förbättrad presentation    

        

        

        

        

        

        

        

    

 

                                                                                                                                                                                             



Kvittera med F3 och F4 för alla typer av ordinationer     

 



Iordningställa vid behovsordinationer – Kvittera i kopp 



Iordningställa vid behovsordinationer – Kvittera i kopp 



Iordningställa vid behovsordinationer – Kvittera i kopp 



Iordningställa vid behovsordinationer – Kvittera i kopp 



Iordningställa vid behovsordinationer – Kvittera i kopp 



NEWS presenteras grafiskt i Ordinationslistan 



Apoteket AB ny dosleverantör i Region Halland 



Meddelandefunktionen kan användas till följande: 

• Flytt av Dospatient 

• Semesterdoser 

• Ersättningsdoser 

• Adressändring 

• Anmäla att även du som läkare vill få påminnelseblankett från apoteket 

på specifik patient när det är dags att förnya dosrecepten. 



Ändra dosapotek i Pascal till Apoteket AB  



Ändra dosapotek i Pascal till Apoteket AB  



 
Ny funktion för avslut av Dospatient 

 

OBS! Viktigt att dospatienter alltid avregistreras via uthopp från VAS/NCS 



 
Klicka på Avregistrera dospatient, skriv ut patientens ordinationshandling och 

spara eftersom samtliga dosrecept utsätts då avregistreringen genomförs 

  

Avslut av Dospatient 



Markera Avregistrera dospatient. För att undvika att du avregistrerar fel 

patient får du bekräfta ditt  val ytterligare en gång 

Avslut av Dospatient 



• Stäng alltid Pascal på krysset (dvs hela webbläsaren). 

 

• Meddelandet ”Patienten är inte upplagd som en dospatient, 

DosReceptkopiering kommer inte att utföras" visas. 

 

• Sätt därefter in de ordinationer som ska fortsätta att gälla i NCS och skapa 

e-recept av dessa. 

 

 

 

• P.g.a. ett fel i NCS så avslutas för närvarande inte dosrecepten korrekt i 

NCS-Läkemedelslista!!  

 

• Kontakta därför alltid Servicedesk på ank. 34500 alt. 035-134500 i 

samband med att en Dospatient avslutas i Pascal och uppge ansvarig 

läkare, aktuellt Patient-ID samt datum då patienten avslutades.  

Avslut av Dospatient 



Läkemedelsförteckning i Pascal  

Dospatient 

Icke Dospatient 



Läkemedelsförteckning i Pascal  



• Beskrivning av fler nya funktioner i Pascal efter uppdateringen 2015-11-22 

samt allmän information finns att läsa på Ineras hemsida, www.inera.se 

 

• På Ineras hemsida hittar ni också Pascals Handbok. 

 

• Handboken finns även alltid lätt tillgänglig inne i Pascal om problem eller 

frågor dyker upp.  

Ytterligare information om Pascal 

http://www.inera.se/


• Hela leveransinnehållet för NCS version 5.4 hittar ni på intra-/extranätet.  

 

• För hjälp i systemet finns VAS-hjälpen som nås via frågetecknet inne i VAS, 

där finns guider som beskriver steg för steg.  

 

 

 

 

 

 

 

• För supporthjälp registrera ett ärende eller ring till IT Servicedesk på 34500 

alt. 035-134500 och välj knappval Vårdsystem (1). 

 

• Vid generalla frågor går det bra att maila till vår funktionsbrevlåda  

 RGS IT Vårdsystem ltfunk1252@regionhalland.se 

 

Ytterligare information om NCS 5.4  

mailto:ltfunk1252@regionhalland.se

