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Förbered läkemedel – Inskrivning via ÖV->SV 



Följande bilder visar dialogen Förbered läkemedel – Inskrivning via 

knappen ÖV/SV, dvs patienten är ännu inte inskriven i slutenvård. 



Knapparna nertill i dialogen grupperas om och högerställs, 

övre radens knappar hanterar markerad rad.  



Nedre radens  knappar gäller för hela listan. 



Det går att sortera varje kolumn genom att klicka på 

kolumnrubriken, sorteringsalternativen blir följande: 

1 klick = sortering A->Ö 

2 klick = sortering Ö->A 

3 klick = sortering enligt utgångsläge 



Kolumnerna +/-, Tim och Min har ersatts med kolumnen Nästa dos.  

Tidpunkt för nästa dos presenteras först när patienten skrivits in i slutenvård. 



När patienten skrivits in i slutenvård presenteras nästa 

möjliga dos för utdelning i fältet Nästa dos i Förb/Verk.  



Sjuksköterskan kan nu verkställa förberedelserna som vanligt 

vid inskrivning via knappen Verkställ. 



Dialogen Förbered läkemedel stängs då automatiskt. 



Förbered läkemedel – Inskrivning via Förb/Verk 
används då patienten redan är inskriven i slutenvård 



Följande bilder visar dialogen Förbered läkemedel – Inskrivning via 

knappen Förb/Verk, dvs när patienten är inskriven i slutenvård. 



Knapparna nertill i dialogen grupperas om och högerställs, 

övre raden visar knappar gällande markerad rad.  

Nedre raden visar knappar som gäller hela listan. 



Kolumnerna +/-, Tim och Min har ersatts med kolumnen Nästa dos. 

Då patienten i detta läge redan är inskriven i slutenvård presenteras 

här tidpunkten för nästa möjliga dos för utdelning. 



Knappen Verkställ nu har bytt namn till Verkställ.  



När förberedelserna färdigställts kan ordinationerna verkställas 

som tidigare genom att klicka på knappen Verkställ. 



Dialogen Förbered läkemedel stängs då automatiskt. 



Hjälp och Support 

VAS-hjälpen  

 Innehåller Guider, Manualer och länkar till rutiner  

 Nås inifrån VAS med ? eller F1 eller via intranätet  

NCS-sidan på intra/extranätet  

• Vårdsystem och IT-stöd i vården/ NCS Läkemedelsmodul 

IT-servicedesk  

 Kontaktas vid övriga frågor, problem eller felanmälningar,   

antingen genom att lägga ett ärende till IT-servicedesk via 

webbformulär eller via  telefonsupport: 34500 (035-134500)  

 


