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Förbered Läkemedel vid Utskrivning  



Följande bilder visar dialogen  

Förbered Läkemedel vid Utskrivning  



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 



Fältet Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV 

har förifyllt aktuellt datum och är redigerbart om 

patienten inte redan är utskriven. 



Detta datum blir det datum som patientens läkemedel 

insätts/återinsätts på Läkemedelslistan ÖV då 

förberedelserna verkställs. 



Recept däremot är giltiga och kan hämtas ut omedelbart 

efter att de skickats till apoteket, oavsett angivet datum. 



Alla typer av ordinationer presenteras nu i dialogen för utskrivning, 

så även Blod, Enteral nutrition och Övrigt kommer att visas om 

ordinationerna är gällande vid tidpunkten för förberedelsen. 



Det är inte längre möjligt att sända recept utan att samtidigt verkställa 

för utskrivning. Knapparna [Sänd/Utskrift recept] och [Verkställ nu] har 

slagits ihop till knappen Verkställ och Sänd recept. 



Om rutan Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV markeras 

skrivs Läkemedelslistan ut automatiskt när listan verkställs. 



Det går även som tidigare att skriva ut genom att klicka på knappen 

Utskrift både före och efter att listan har verkställts. 



När förberedelserna färdigställts ska Läkaren verkställa för utskrivning 

genom att klicka på knappen Verkställ och sänd recept.   

Detta påverkar numera inte sjuksköterskornas möjlighet att dela ut 

läkemedel fram till dess att patienten skrivs ut från vårdtillfället. 



Läkaren verkställer nu utskrivningen och sänder ev. recept i ett flöde. 

Vid klick på knappen Verkställ och Sänd recept sker en kontroll, om 

det finns ordinationer som inte är förberedda visas ett meddelande.  



Ja- de ordinationer som har förberetts 

verkställs och övriga ordinationer finns 

fortfarande kvar oförberedda. 

 

Nej- återgår till dialogen Förbered läkemedel 

där ställningstagande kan göras för de 

ordinationer som inte förberetts. 



Om alla läkemedel är förberedda för utskrivning och recept finns att 

sända  öppnas Sänddialogen och recept kan sändas som tidigare.  



När läkaren verkställt och sänt ev. recept  

stängs dialogen automatiskt. 



De ordinationer som är verkställda presenteras med texten 

”Verkställd för utskrivning” i kolumnen Utsatt och kommer 

automatiskt bli utsatt då patienten skrivs ut. 



Fram tills att patienten skrivs ut är ordinationerna 

gällande och finns tillgängliga för sjuksköterskorna att 

kvittera vid utdelning. 



Patientens gällande recept i Läkemedelslistan ÖV visas 

under rubriken Recept längst ner på ordinationslistan. 



Det går att hantera ordinationerna som tidigare 

även efter att dessa verkställts för utskrivning. 

Följande meddelande kommer då visas. 





Den förändrade ordinationen återgår nu till att vara pågående och meddelandet 

”Verkställd för utskrivning” tas bort. Ordinationen kommer nu inte att sättas ut 

automatiskt i samband med att patienten skrivs ut. 



Som tidigare meddelande gav oss information om måste 

befintligt recept uppdateras om förändringen ska gälla 

även efter avslutat vårdtillfälle.  



Högerklicka på aktuellt recept 

och välj Ändra recept 



Receptdialogen öppnas och de ändringar som behöver 

göras i receptet kan utföras precis som vanligt.  

Tänk på att information om dosändring och tillfälligt 

utsatt inte går över till apoteket!  



När ändringen är gjord klicka på 

Admin och välj Förnya bild. 



Receptet visas nu med den 

uppdaterade informationen. 



För att åter verkställa den förändrade ordinationen för 

utskrivning. Klicka på Förb/Verk och välj Utskrivning. 



Preparatet som ändrades presenteras på två rader, en som 

ordination och en som recept (se källa).  



Markera ordinationen och välj Utsätt, klicka 

därefter på knappen Verkställ och Sänd recept. 



Den förändrade ordinationen presenteras nu åter med texten 

”Verkställd för utskrivning” i kolumnen Utsatt och kommer 

automatisk bli utsatt då patienten skrivs ut. 



När patienten skrivits ut från vårdtillfället presenteras fortsatt 

informationen om att läkemedlen verkställts för utskrivning, 

men själva ordinationerna har nu automatiskt satts ut. 



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)  

 


