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Leveransbesked  NCS 5.5.4 
 
  

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

 

 

Läkemedelslistans listvy, tydligare kolumnrubrik 

 

 Kolumnrubriken som förut 

hette ”Insatt” har bytt namn 

till ”Datum”. 

 

 Kolumnen presenterar 

precis som förut det datum 

då det senast skedde en 

förändring/åtgärd av 

läkemedlet. 

 

 

 I kolumnen ”Åtgärd” som 

numera är placerad precis 

före kolumnen Datum, visas 

vilken åtgärd som gjordes. 
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Bättre kontroll av utfärdarkategori och förskriven artikel då användare med 

begränsad ordinationsrätt förskriver läkemedel  

 

 Kontrollen sker nu direkt i 

ordinationsdialogen om 

användare t ex väljer en 

felaktig förpackning. 

 

 Det visas ett felmeddelande 

med information om att 

behörighet saknas. 

Felet vid avslut av dosrecept är nu rättat 

 

 

 Felet som funnits i NCS att 

dosrecepten inte avslutas 

korrekt är nu rättat.  

 

 Direkt när dospatienten 

avslutas i Pascal skall de 

blå staplarna i NCS vara 

utsatta. 

 

 NCS behöver startas om för 

att den gröna dosknappen 

skall bli avmarkerad.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3(6) 

 

Förbättrad presentation och förenklat arbetssätt vid vidimering 

 

 Alla ordinationer som gjorts 

på uppdrag som inte är 

signerade presenteras i 

vidimeringsdialogen även 

om dessa är utsatta.  

 

 D.v.s. att alla rader som är 

gula i ordinationslistan 

kommer presenteras och 

signeras vid vidimering.  

Ändra och makulera relativa ordinationer  

 

 Planerade relativa 

ordinationer kan hanteras 

direkt i ordinationslistan.  

 

 Både förändringar av själva 

ordinationen samt 

makulering går att utföra 

direkt i ordinationsdialogen.  
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Förenklat flöde vid verkställning av relativa ordinationer 

 

 Datum och tidpunkt för 

relativ händelse fylls i direkt 

i dialogen Förb/Verk och 

tidpunkten kan beräknas 

och verkställas.  

 

 Efter verkställning stängs 

dialogen automatiskt.  

Varningsmeddelande vid felaktigt angivna tidpunkter 

 

 

 Då administrations-

tidpunkter längre framåt i 

tiden än 24 tim har angivits 

vid t ex verkställning av 

relativa ordinationer 

kommer ett varnings-

meddelande att visas för att 

minimera riskerna för 

felaktiga ordinationer.  

Förändrat utseende för dialogen Förb/Verk (ÖV->SV) 

 

 Knapparna i dialogen har 

högerställts och den övre 

raden hanterar vart och ett 

läkemedel och den undre 

raden hanterar hela listan.  
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Förtydligat meddelande då administrationstider saknas 

 
 

 Om administrationstider 

saknas då ordinationslistan 

ska verkställas vid 

inskrivning presenteras ett 

förtydligat felmeddelande.  

Förenklat flöde vid utskrivning 

 

 Läkemedel förbereds och 

verkställs av läkare i ett 

flöde då patienter planeras 

för utskrivning.  

 

 När verkställning sker 

skickas samtidigt recept och 

därefter stängs dialogen 

automatiskt.  

 

 
 

 Ordinationslistan 

presenterar därefter de 

läkemedel som förberetts 

med texten ”Verkställd för 

utskrivning” mot grön 

bakgrund.  

 

 Ordinationerna fortsätter att 

gälla och kan delas ut till 

dess att patienten skrivs ut, 

då sätts de förberedda 

ordinationerna ut.  
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Markering på knappen In/Ut vid registrering 

 
 

 Ett utropstecken visas på 

knappen In/Ut om det finns 

någon In-/Utfart som är 

registrerad och pågående. 

 

 


