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Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.11 
 
  

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

 

 

Recept, ange behandlingsorsak och 

behandlingsändamål 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Läkemedelsordination ska  

enligt författningen (HSLF-FS 

2017:37) dokumenteras på ett 

strukturerat sätt och i enhetlig 

form.  

 

Behandlingsorsak och 

Behandlingsändamål anges i 

receptdialogen genom att klicka 

på knappen Välj orsak. 

Dialogrutan Välj orsak öppnas 

även när Tab-tangenten 

används efter att läkemedel, 

form och styrka är valt.  

Om ingen orsak är vald är 

knappen ofärgad med text Välj 

orsak.  

 

 

 

Dialogrutan 

Behandlingsorsak/ 

Behandlingsändamål visar 

initialt valt läkemedels kopplade 

orsaker från Socialstyrelsens 

register för ordinationsorsak 
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När Behandlingsorsak och 

Behandlingsändamål är angivet 

blir knappen Välj orsak grön 

med texten Ändra orsak.  

Fältet Behandlingsändamål är 

redigerbart, max 70 tecken kan 

anges. 

 

 

Recept, ny förmånshantering 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lagen om ny 

förmånshantering träder i 

kraft den 2 juni 2020 

(2002:160).  

 

Den 2 juni anpasas även NCS 

Läkemedelsmodul till den nya 

lagen. Ändringarna innebär 

bland annat att läkemedel som 

inte ingår i läkmedelsförmånen 

kommer att kunna bytas ut på 

apotek mot läkemedel som ingår 

i förmånen. Den befintliga 

markeringen i receptdialogen i 

NCS av förmån ska användas 

för att registrera om patienten 

är förmånsberättigad. 

Detta innebär att förmån Ja ska 

kunna väljas för patienten även 

då läkemedelet inte ingår i 

fömånen.  
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Knappen Begränsad förmån 

flyttas ned och finns bredvid 

rutan för Doseringsanvisning.  

I doseringsanvisningen anges 

om villkor för förmån är 

uppfyllda eller ej.  

 

 

 

 

 

Ordination, ange behandlingsorsak 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Läkemedelsordination ska  

enligt författningen (HSLF-FS 

2017:37) dokumenteras på ett 

strukturerat sätt och i enhetlig 

form.  

 

Behandlingsorsak anges i 

ordinationsdialogen genom att 

klicka på knappen Välj orsak. 

Dialogrutan Välj 

behandlingsorsak öppnas även 

när Tab-tangenten används 

efter att läkemedel, form, styrka 

och admin.sätt är valt.  

Om ingen orsak är vald är 

knappen ofärgad med texten 

Välj orsak. 

 

Dialogrutan Välj 

behandlingsorsak visar initialt 

valt läkemedels kopplade 

behandlingsorsaker från 

Socialstyrelsens register för 

ordinationsorsak. 
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När Behandlingsorsak är 

angiven blir knappen Välj orsak 

grön med texten Ändra orsak.  

 

Batchnummer, skanna 

läkemedelsförpackningens 2D-kod  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Enligt 8 kap. 12 § HSLF-FS 

2017:37 ska batchnummer 

dokumenteras vid 

iordningställande och 

administrering eller 

överlämnande. Detta gäller för 

vaccination och biologiska 

läkemedel tex Mabthera och 

immunoglobuliner. Syftet med 

att journalföra batchnummer är 

att vid rapportering/indragning 

av ett särskilt läkemedel kunna 

söka fram vilka patienter som 

fått läkemedlet administrerat 

samt vid vilken tidpunkt. 

 

Fom feb 2019 finns 

batchnummer med i 

säkerhetsdetaljen (2D-koden) 

på läkemedelsförpackningen.  

I NCS finns sedan tidigare ett 

fält att registrera 

batchnummer. Nu kommer 

även 2D-koden kunna scannas 

in, visas och lagras i fältet för 

batchnummer i NCS. Förutsatt 
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att enhetens scanner klarar av 

att läsa 2D koder. Det går 

fortfarande att registrera 

batchnummer manuellt om 2D-

scanner saknas på enheten. 

Inmatningsfältet för 

batchnummer utökas med 100 

tecken. 

 

I dialogerna Rapportera 

utdelning och Rapportera 

infusion syns ledtext och 

senast registrerade batchnumret 

längst ner . Kontroll kan ske 

med tooltip, som nu visar upp 

till 100 tecken. 

 

 

 

Utbildningsfilmer 

I kompetensportalen finns tre filmer som berör behandlingsorsak och 

förmånshantering. Filmerna finner ni genom att söka i Kompetensportalen på NCS 

5.11 – Behandlingsorsak och förmånshantering. 

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland  

Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat  

 
 

Läkemedelssupport 
Om du har ytterligare frågor, vill du ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel 
kan ni kontakta IT Läkemedelssupport. 
 
Ring Servicedesk IT/Tele - Läkemedelssupport på telefon 010 – 4761900, 
välj servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.  
  
Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk. 
 
 

https://regionhalland.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5105
https://regionhalland.luvit.se/LuvitPortal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=5105
https://regionhalland.luvit.se/LuvitPortal/#/tm/coworker/dashboard
https://regionhalland.luvit.se/extern/index.aspx?ReturnUrl=%2fextern
http://servicedesk.lthalland.se/Templates.do?module=mergedRequest

