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Vårdsystem, Objekt Läkemedel

2018-07-13

Leveransbesked 5.9
Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden.
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.

Undvik till äldre

Exempel på dialoger och vyer där ikonen kommer
att visas:
Receptförskrivningsdialogen

Från och med den dag patienten
fyller 75 år kommer kontroll att
ske om patienten har något av de
läkemedel som återfinns i listan
Undvik till äldre. Om sådant
läkemedel finns tänds en ikon.
Kontroll sker i realtid när
respektive dialog/lista öppnas,
vilket innebär att ikonen
automatiskt aktiveras när
patienten fyllt 75 och läkemedel
som bör undvikas finns ordinerat
eller om substans att undvika
tillkommer.
Ikonen kommer att visas i alla de
dialoger och vyer där det idag
presenteras ikoner för Graviditet,
Amning etc.

Förberedelsedialog

• Förberedelseposter räknas som
framåt i tiden och ingår i
kontrollen.
• Relativa ordinationer kommer
alltid att ingå i kontrollen.
• Tillfälligt utsatta recept och
tillfälligt utsatta ordinationer
räknas som aktiva och ingår i
kontrollen.
• Kontrollutsatta ordinationer
räknas som aktiva och ingår i
kontrollen.
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Tempkurva Slutenvård

Vid klick på ikonen visas
läkemedelsnamn och kommentar
(anledning) till att läkemedlet ska
undvikas till äldre.

Stoppa uttag på apotek
Om en inlånad ordination från ÖV
(recept) sätts ut permanent i
dialogen ÖV-SV alternativt i
Ordinationslistan SV kommer en
post att skapas under
förberedelsetypen ”Stoppa uttag
på apotek”

På Förb/verkställ knappen visa ett
rött utropstecken, när recept finns
under ”Stoppa uttag på apotek”
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• Klicka på knappen Förb/verkställ
och välj ”Stoppa uttag på apotek”
Här presenteras de utsatta
ordinationer där recept kan
stoppas på apotek.
• Klicka på knappen ”Stoppa uttag
på apotek”, fyll i pinkod för
underskrift och klicka OK.

Meddelande presenteras om att
Receptet nu är stoppat på
apoteket.

Utbytbara läkemedel
Om ordinerat läkemedel inte är
rekommenderat eller om det har
utgått ur Sil och det finns
utbytbart preparat kommer
dialogen Utbytbara läkemedel att
visas när ordinationer i öppenvård
(recept) och slutenvårds
ordinationer hanteras.
• För att byta läkemedel klicka
OK.
• Ska fortsatt ordinerat läkemedel
användas välj istället avbryt i
samma dialog.
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Det går också att nå listan för
Utbytbara läkemedel via knappen
Utbytbar i Ordinationsdialogen
samt i Receptdialogen

I datumkolumnen för dos visas en
pil då ordinationen är utbytt till
annat utbyttbart läkemedel.

Kvittera/rapportera Iordningställande och
Administering/Överlämnande

Funktionen Kvittera i kopp
försvinner och ersätts av Kvittera
iordningställande, F2.
En ordination ska både
kvitteras/rapporteras med en
iordningsställd dos och en
Administrerad/överlämnad dos.
Detta kan ske av olika
personer/professioner t.ex.
receptarie/sjuksköterska, men
detta kan även ske av samma
person.

5(8)

Kvittera iordningställande

Markera aktuellt klockslag och
dos i utdelningslistan.
Tryck F2 alternativt högerklicka
och välj Kvittera
iordningställande.

Om dialogen rapportera utdelning
används är både
Iordningsställdos och
Administrerad/överlämnad dos
fördefinierad, ska endast ett
iordningställande utföras måste
Administrerad /överlämnad dos
tas bort.
Dos som är ordningställd, men ej
är administrerad/ överlämnad till
patient presenteras med svart fet
text och gul bakgrund.
Det skapas två poster i historiken,
en för iordningställande och en för
administration/överlämnande med
sjuksköterskans signatur.
Är det en dos som Iordningställs
och Administreras/överlämnas av
en och samma sjuksköterska
räcker det att kvittera, F3/F4 eller
rapportera dos.
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Iordningställande av infusion

Iordningställande av infusion är
en funktion för att visa att en
infusion är förberedd, men inte
startad på utdelningslistan.
Vid ett iordningställande av
infusion av typen parenteral,
enteral eller blod dokumenteras
detta genom att markera
kryssrutan iordningställ i dialogen
Rapportera infusion.
Ange volym och vid behov en
iordningställandekommentar och
klicka Reg.iordningställande och
därefter Spara. Skulle detta inte
utföras innan ordinationen startas,
visas 0ml som iordningställt i
utdelningshistoriken.

Iordningställande av vid behovs ordinationer

När det gäller vid behovs
ordinationer är fältet för
Iordningställd dos tomt då dessa
kan ordineras i spann. Aktuell dos
som iordningställts anges i
dialogen rapportera utdelning.

Rapportera utbytt läkemedel
Utbyte av läkemedel ska
dokumenteras i samband med
iordningställande. Om den som
iordningsställer en ordination
måste byta läkemedel ska detta
dokumenteras via knappen
Utbytbart i dialogen Rapportera
utdelning.
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En selekteringsdialog med
utbytbara läkemedel visas.
Markera aktuellt läkemedel som
ska bytas ut.

Det utbytta läkemedelet
presenteras längst till höger.

I utdelningshistoriken visas det
ordinerade läkemedlet, men även
det läkemedel som man bytt till.

Registrera Batchnummer
Registerering av batchnummer
kan anges vid rapportering.
Registrerat batchnummer kopplas
till ordinationen.
Batchnummer nås via knappen i
dialogen rapportera utdelning och
rapportera infusion samt via
högerklick i Utdelningslistan.
Dialogen Batchnummer öppnas
och kan registreras in. För att
spara batchnummret klicka på
knappen registrera.
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Ny layout vid utskrift av Aktuell läkemedelslista

I samband med leverans av NCS
5.9 har utskriften av aktuell
läkemedelslista förtydligats.
Större textstorlek på rubriken
Aktuell Läkemedelslista.
Tid för dos ändras till Klockslag
för dos
Natt förtydligas till 22-24.
Vb förtydligas till Vid behov.
Information om vem som skrivit ut
och lämnat över listan läggs till
enligt följande:
Läkemedelslistan utskriven av:
Förnamn Efternamn, Titel
ÅÅÅÅ-MM-DD
Klinik

Support och Service
Om ni vill ställa en fråga eller felanmäla IT-stöden som används vid läkemedelshantering,
kontaktar ni IT Läkemedelssupport. IT Läkemedelssupport bemannas av sjuksköterskor,
som alla har god kännedom om Region Hallands läkemedelshantering. Ni kan välja att
skicka in ett ärende till Servicdesk IT Läkemedelssupport eller att ringa.
Ring 010 – 4761900, välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel

Öppettider, Servicedesk IT - Läkemedelssupport
måndag - torsdag 07:00-17:00
fredag och dag före helgdag 07:00-16:00

