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Alla osignerade ordinationer kommer 

presenteras i vidimeringsdialogen 



Alla osignerade ordinationer kommer 

presenteras i vidimeringsdialogen 



När sjuksköterskor ordinerar med hjälp av uppdragsgivare markeras dessa 

ordinationer med gul bakgrund, då dessa ordinationer ännu inte är signerade. 



Oavsett om dessa ordinationer är utsatta eller inte kommer 

de att presenteras i dialogen för vidimering och signeras 

i samband med att läkaren vidimerar ordinationslistan.  



Vidimeringsdialogen nås genom att högerklicka i 

ordinationslistan och välja Vidimera.  



Det framgår i rutan till vänster när senaste vidimering 

skett och av vem. Vidimering ska utföras enligt rutin 

för läkemedelsordination.  



Förenklad hantering av relativa ordinationer 
(ordinationer kopplade till en specifik händelse) 



Förenklad hantering av relativa ordinationer 
(ordinationer kopplade till en specifik händelse) 



Relativa ordinationer kan hanteras direkt i ordinationslistan, 

dubbelklicka på önskad rad för att öppna ordinationsdialogen.  



Önskade förändringar görs direkt i ordinationsdialogen och sparas.  



Om ordinationen inte längre är aktuell kan den tas 

bort helt genom att välja Makulera.  



Varningsmeddelande kommer visas då 

tidpunkter långt framåt i tiden anges felaktigt. 



Varningsmeddelande kommer visas då 

tidpunkter långt framåt i tiden anges felaktigt 



Exempel 1: 

Om en ordination sätts in och användare väljer att 

ändra insättningstiden till kl 9, skriver 900 i fältet 

för tid… 



…kommer detta generera att insättningstidpunkten 

blir 900 timmar framåt i tiden och inte kl 09.00.  



Om angiven datum och tidpunkt ligger mer än 24 timmar 

framåt i tiden kommer ett varningsmeddelande att visas 

där ställningstagande får göras. 





Exempel 2: 

När en relativ ordination ska verkställas 

anges felaktigt tidpunkt 900. 



Vid klick på knappen Beräkna visas varningsmeddelande om 

angiven tidpunkt ligger längre framåt i tiden än 24 timmar. 





Välj Nej för att återgå och redigera datum och tid.  



Varningsmeddelandet kommer visas även vid planerade insättningar 

framåt i tiden, om dessa  ligger längre framåt än 24 timmar.  

Då accepteras den valda tidpunkten genom att välja Ja. 



Förtydligande meddelande när administrationstider 

saknas då ordinationer ska verkställas vid inskrivning 



Förtydligande meddelande när administrationstider 

saknas då ordinationer ska verkställas vid inskrivning 





Kolumnen ”Insatt” har fått nytt tydligare namn 



Kolumnen ”Insatt” har fått nytt tydligare namn 



Kolumnen heter ”Datum” och presenterar 

som tidigare det datum då det senast 

skedde en förändring av läkemedlet. 



Kolumnen ”Åtgärd” presenterar händelsen som har skett vid varje 

förändring, denna kolumn har flyttats framför kolumnen Datum  för 

att få en tydligare överblick i läkemedelslistans listvy. 



Bättre kontroll av utfärdarkategori och förskriven 

artikel då användare med begränsad 

ordinationsrätt förskriver läkemedel.  



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. 

Följande felmeddelande visas då: 





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)  

 


