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Ordination i ÖV (recept) - Dokumentation av 

ordinationsorsak

Dokumentation av 

ordinationsorsak ska 

ske i 

doseringsanvisning 

när det gäller 

ordinationer i 

öppenvård (recept)



Ordination i ÖV (recept) – Presentation av 

ordinationsorsak

Dokumentation av 

ordinationsorsak visas i 

doseringsanvisningen 

när ordinationen 

öppnas, samt vid 

tooltip på 

I NCS-Läkemedelslista 

ÖV 



Ordination i ÖV (recept) - dokumentation av 

läkemedelsbehandlingens längd

Dokumentation av 

läkemedelsbehandlingens 

längd anges i fälten:

• Behandl. tid i dagar

• Behandlingsslut

• Tillsvidare



Ordination i ÖV (recept) – Presentation av 

behandlingens längd i grafvyn

Läkemedelsbehandlingens 

längd ses i grafvyn, genom 

att stapeln tar slut, samt i 

kolumnen Dosering (datum 

inom parentes).



Ordination i ÖV (recept) – Presentation av 

behandlingens längd i listvyn

Läkemedelsbehandlingens 

längd ses i kolumn utsatt  i 

listvyn. 



Ordination i ÖV (recept) – uppföljning 

dokumenteras i VAS 

Dokumentation om 

uppföljning skrivs 

under sökord 

Läkemedelshantering 

i VAS. 



Interaktion kontroller- Stöd vid 

Lämplighetsbedömning 

Som stöd för Lämplighetsbedömning finns 

följande funktioner i NCS:

• Interaktionskontroll

• Varning vid graviditet

• Varning vid amning

• Undvik till äldre

Ikonerna tänds när en ordination bör 

undvikas. Vid klick på ikonerna visas 

läkemedelsnamn samt ytterligare 

information



Ordinationer i ÖV (recept)- Dosjustering av 

sjuksköterska 
Ordination öppnas genom 

dubbelklick eller knappen 

Förnya/Ändra. Inne i dialogen 

väljs knappen Dosändra.

Då blir fälten Dosering, 

Doseringsanvisning möjliga 

att ändra.

OBS: Dosändring går inte över 

till apotek



Ordinationer i ÖV (recept)- Dosjustering av 

sjuksköterska - Särskild behörighet

Ny behörighet i NCS har skapats för att sjuksköterskor ska kunna 

dosjustera i NCS-Läkemedelslista.

När en sjuksköterska fått delegation på att dosjustera, ska ny 

behörighetsblankett skickas in till Läkemedelssupporten (Service 

Desk). 

http://servicedesk.lthalland.se/WorkOrder.do?reqTemplate=7203

http://servicedesk.lthalland.se/WorkOrder.do?reqTemplate=7203


VAS – Nya sökord kopplat till läkemedelshantering

• Läkemedelsgenomgång

• Läkemedelsberättelse

• Läkemedelshantering

• Läkemedelsbiverkan

• Förskrivningsrestriktioner

Finns även journalsammanställningsmall LM i JO3



NCS- Ordination i slutenvård

Ordinationer i 

slutenvården 

dokumenteras i 

NCS-

Ordinationslista.



Ordination i slutenvård – Ställningstagande till  

om patienten sköter läkemedelsbehandlingen 

själv

Ska patienten sköta administreringen 

av sin läkemedelsbehandling själv 

registreras detta vid ny eller ändrad 

ordination genom att läkaren fyller i 

fält Admin av pat i 

Ordinationsdialogen



Ordination i slutenvård – Ställningstagande till  

om patienten sköter läkemedelsbehandlingen 

själv

I NCS-Utdelningslista presenteras ordinationerna inom parentes.



Ordination i slutenvård - Dokumentation av 

ordinationsorsak

Dokumentation av 

ordinationsorsak, 

ändringsorsak, uppföljning 

sker under sökord 

Läkemedelshantering i 

VAS.



Ordination i slutenvård - Dokumentation av 

läkemedelsbehandlingens längd

Dokumentation av 

Läkemedelsbehandlingens 

längd anges under 

Utsättning. Det finns 

följande val:

• Efter dygn

• Efter doser

• Kontrollutsatt

• Permanent

• Tillfällig



NCS Läkemedelsmodul - Informationsfilmer 

Stoppa uttag på apotek i förbered/verkställ dialogen (2 minuter) 

För mer information kring övriga utvecklingar i NCS 

Läkemedelsmodul, var god se Leveransbesked 5.9

https://regionhalland.sabacloud.com/Saba/Web_spf/EU2PRD0029/common/leclassdetail/regdw000000000112144
https://extra.regionhalland.se/stod-och-service/utbildning/NCS-lakemedelsmodul-utb/Documents/Leverans - Leveransbesked NCS 5.9.pdf


Kontakt – Support

Läkemedel finns som eget val i servicedesk IT/Telefoni

Ett nummer för support och service i Region Halland: 010 – 4761900

Välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel

Öppettider, Servicedesk IT - Läkemedelssupport

måndag - torsdag 07:00-17:00

fredag och dag före helgdag 07:00-16:00


