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Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.10 
 
  

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

 

 

FASS.se öppnas via knappen FASS i NCS 

 
 

 

 FASS knappen är nu aktiv 
för alla godkända och icke 
godkända läkemedel. 
 

 Vid anrop till FASS, via 

NCS, öppnas fass.se, 

detta istället för som 

tidigare silfass.se. 

 
 

 Nu när fass.se öppnas vid 

uthopp tillhandahålls 

utökad information om 

bl.a. utbytbarhet, 

tablettidentifiering och 

viktig 

säkerhetsinformation. 

 

 

APL produktinformation öppnas via knappen 
FASS i NCS, vid APL-produkt 
 

 
 

 

 

 Om aktuellt läkemedel är 

en APL-produkt kommer 

anrop via FASS-knappen i 

NCS öppna 

produktresumé för beviljad 

rikslicens. 
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Knappen Biverkan 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Vid klick på knappen 

Biverkan, i NCS öppnas 

fass.se med fokus på 

avsnittet Biverkningar.  

 

 För APL-produkter visas 

istället produktresumén, 

dock öppnas inte avsnittet 

Biverkningar automatiskt. 

 

 För läkemedel som 

innehåller mer än en 

substans kommer 

biverkningarna delas upp i 

fler tabeller. 

Biverkningarna i första 

tabellen gäller läkemedlet. 

De övriga tabellerna 

innehåller information 

gällande varje enskild 

substans, som ingår i 

läkemedlet. 
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Koppla till tidigare registrering och ändra 

ordinationsorsak i samband med 

antibiotikaförskrivning 

 

 

 

 

 I samband med 

antibiotikaförskrivning 

finns nu möjlighet att 

koppla till tidigare 

registrering (gjord de 

senaste 30 dagarna) och 

samtidigt ändra 

ordinationsorsak. 

Föregående registrering 

markeras och sedan väljs 

Ändra orsak. 

 

 

 

 

 

Rapportera in riskfaktorer till Infektionsverktyget  

 

 

 

 Genom att registrera 
IN/UT farter i NCS, skapas 
riskfaktorer i 
Infektionsverktyget. 

 

 Befintlig funktionalitet för 
IN/UT farter i NCS 
förändras inte, dvs. 
insättning, utsättning, byte 
alt kontroll av IN/UT farter 
ska registreras i NCS. 

 

 De dokumenterade 
riskfaktorer som överförs 
till Infektionsverktyget är: 

 Urinavledning 

 Central venös infart 

 Endotrachealtub 
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Uppdelning av data till Infektionsverktyget per 
avdelning i slutenvård  

 

 Utvecklingen innebär att 
ordinationsorsak kan följas 
upp på avdelningsnivå i 
Infektionsverktyget.   

 

 Utvecklingen förändrar 
ingen funktionalitet i NCS. 

 

 
Registrerad Permission i slutenvården 
 

 
 

 

 Om en patient har en 

pågående registrerad 

permission i NCS, 

presenteras denna nu 

på Ordinationslistan SV. 

 

 Både tidpunkt och datum 

för Permissionen samt när 

patienten Planeras åter 

pressenteras  
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NCS, minibackup kompletteras med 

ordinationslistor för patienter med pågående 

dagvårdslistor 

 

 

 

 Vid oplanerat driftstopp i 

NCS kommer 

Ordinationslistor för 

patienter med pågående 

Dagvårdslistor var möjliga 

att skriva ut.  

 

 Information från 

Dagvårdslistan skrivs ut 

från minibackuperna på 

samma sätt som för 

slutenvård.  

 

 För mer information om 

utskriftens innehåll, se 

manual NCS minibackup 

utskrift. 
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