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Systemförvaltning Läkemedelstjänster

2022-02-10

Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.13
Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden.
Nedan presenteras de ändringar som berör flest användare.

Recept – Obligatoriskt att ange behandlingsorsak
och behandlingsändamål

En läkemedelsordination ska
enligt författningen (HSLF-FS
2017:37) dokumenteras på ett
strukturerat sätt och i enhetlig form.

Behandlingsorsak och
Behandlingsändamål blir nu
obligatoriskt att ange vid ny
förskrivning av recept.

Registrering av detta sker i
receptdialogen genom att klicka på
knappen Välj orsak. Dialogrutan Välj
orsak öppnas även när Tabtangenten används efter att
läkemedel, form och styrka är valt.

Om ingen orsak är vald är knappen
ofärgad med text Välj orsak. För de
flesta receptfavoriter är
behandlingsorsak fördefinierad men
kan via knapp Ändra orsak (se bild
längre ner) ändras vid behov.

När behandlingsorsak/ändamål skall
väljas visar dialogrutan
Behandlingsorsak/
Behandlingsändamål 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.

Ordination – Obligatoriskt att ange
behandlingsorsak

En läkemedelsordination ska
enligt författningen (HSLF-FS
2017:37) dokumenteras på ett
strukturerat sätt och i enhetlig form.

Behandlingsorsak blir tvingande för
nya ordinationer och anges i
ordinationsdialogen genom att klicka
på knappen Välj orsak.

Om ingen orsak är vald är knappen
ofärgad med texten Välj orsak.

Dialogrutan Välj behandlingsorsak
öppnas även när Tab-tangenten
används efter att läkemedel, form,
styrka och admin.sätt är valt.

Dialogrutan Välj behandlingsorsak
visar initialt valt läkemedels kopplade
behandlingsorsaker från
Socialstyrelsens register för
ordinationsorsak.

När Behandlingsorsak är angiven blir
knappen Välj orsak grön med texten
Ändra orsak.
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Recept och ordination – Ange ändringsorsak
Socialstyrelsen har utvecklat ett
kodverk för ändrings- och
utsättningsorsak som används vid
ordinationsförändring och
utsättning.

Ett regelverk styr när
ändringsorsak skall anges vid en
ordinationsförändring.

Exempelvis kommer det vid
utsättning och dosförändring att
vara obligatoriskt att ange
ändringsorsak. Medan det vid tillfällig
utsättning kommer det vara frivilligt att
ange ändringsorsak.

Rullist för ändringsorsak bli aktiv
när ändringsorsak ska/kan anges
och presenteras längst upp i receptoch ordinationsdialogen.

Recept – Stoppa uttag av förgående recept vid
receptförnyelse

Förskrivare har nu möjlighet att
stoppa uttag på apotek för
förgående recept i samband med
receptförnyelse.
När en förskrivare förnyar och sänder
ett befintligt recept kommer det från
Sänddialogen ske en kontroll om det
finns tidigare recept att stoppa på
apotek. Finns detta kommer en ruta
Stoppa uttag på förgående recept
visas. Om föregående recept skall
stoppas låt kryssrutan vara i bockad, i
annat fall kan denna bockas ur.
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I Ordinationshistoriken återfinns
information om ett recepts uttag är
stoppade. Denna information visas via
tooltip i kolumn Stoppade uttag på
apotek.

Makulera recept – Rättning av tre identifierade
makuleringsflöden

Detta är en rättning från förgående
version av NCS.
Rättningen gäller tre identifierade
flöden:
- makulera recept efter kvittensfel
- makulera dosändring, återinsättning
eller registrerat recept
- makulera recept som tidigare satts ut
Efter rättning är makulering av dessa
åtgärder möjliga då kryssrutan
stoppa uttag är inaktiverad men
inte markerad.

För att makulera tex en felaktig
dosändring välj åtgärd Makulera i
receptdialogen. Rutan Makulera
recept visas med kryssrutan stoppa
uttag inaktiverad men inte markerad.
Vid tryck på Makuleringsknappen
presenteras frågan ”Skall receptet
makuleras”, svara Ja.

Ordinationen får sedan vid behov
återinsättas via funktionen Samtliga
ordinationer i Läkemedelslistan ÖV.
Vid återinsättning kommer
dosändringen inte längre presenteras
utan receptet kommer återgå till
tidigare status som innan makulering.
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Recept – Utskrift från sänddialogen blir inte
längre möjlig
Möjligheten att kunna skriva ut en
läkemedelsförteckning från
sänddialogen som endast innehåller
förskrivna läkemedel vid det aktuella
tillfället kommer att tas bort.

Detta för att funktionen anses
patientfarlig då utskriften från
sänddialogen ser likadan ut som
utskriften från läkemedelslistan och
kan då lätt förväxlas med ordinarie
utskrift från Läkemedelslista ÖV.

Ny funktion för dosreplikering från Pascal till NCS
Pascal kommer att sluta stödja
webbläsaren Internet Explorer. För
Region Halland kommer den att
ersättas med Microsoft Edge som
standarwebbläsare för uthopp till
Pascal från NCS.
Dosreplikering kommer att ske
automatiskt som tidigare när en
patient aktiveras i NCS.
Dock sker en förändring efter uthopp
till Pascal från NCS, där kommer en
manuell dosreplikering att krävas
efter att Pascal avslutats.
Dosreplikering görs då genom att
klicka på knappen Dosreplikera
som lyser gult.
En kompletterande blå text
presenteras när knappen
Dosreplikering lyser gult.
Dosreplikering måste då genomföras
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innan NCS avslutas och patientbyte
kan ske.
Ny knapp för dosreplikering finns
även i förberedelsedialogen ÖV->SV /
Förb/Verk samt i Ordinationslista SV.

OBS! För Dospatienter skall alla
ordinationsförändringar ske i Pascal.

Administrering – Ny uppmärkning av biologiska
läkemedel i Utdelningslistan

Enligt läkemedelsverket ska
batchnummer dokumenteras vid
administrering av biologiska
läkemedel, exempelvis insulin.
I Utdelningslistan kommer biologiska
läkemedel där batchnummer ska
registreras att märkas ut med ett
blått B för att uppmärksamma att
registrering av batchnummer ska ske
för dessa läkemedel.

I NCS finns sedan tidigare en knapp
för att registrera batchnummer i
dialogen Rapportera utdelning.

Registrering kan göras manuellt eller
med hjälp av scanner och lagras
sedan i fältet för batchnummer i
rapporteringsdialogen.

I dialogen Rapportera utdelning
presenteras alltid det senast
registrerade batchnumret längst
ner till vänster.
Skall samma batch administreras
även vid nästkommande
administrering behöver därför inget
nytt batchnummer registreras.
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Historik för registrerade
batchnummer presenteras i dialogen
för batchnummerregistrering.
Det går även att hålla tooltip över
senaste registrerade batchnumret
som presenteras längst ner till vänster
i rapporteringsdialogen för att se mer
information för den registreringen.

Administrering – Förändringar i NCS kopplat till
Slutenvårdsdos (PIL) Patientindviduell
läkemedelsförsörjning

Slutenvårdsdos vilket är
dosdispenserade läkemedel för
inneliggande patienter som införs på
Hallands Sjukhus.
Läkemedel som är dispenserbara
kommer levereras till avdelning och
presenteras i NCS Utdelningslista
som Iordningställd av signaturen
PIL och administreras/överlämnas
sedan tillsammans med de eventuellt
manuellt delade läkemedlen enligt
ordinarie rutin.
För mer information samt rutiner kring
Slutenvårdsdos – PIL, sök på PIL via
Intranätet.

Förberedelse – Nytt utseende vid verkställande
av sjuksköterska

När förberedelser verkställs av
sjuksköterska i Ordinationslistan och
Dagvårdslistan kommer dessa att
presenteras med gul bakgrund (likt
som ordinationer som görs på
uppdrag) fram till dess att en läkare
vidimerat ordinationerna.
Efter vidimering kommer
ordinationerna att presenteras med vit
bakgrund och svart text.
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Förberedelse – Generella ordinationer som
skapats i förberedelsedialogen märks ut korrekt
Om en sjuksköterska skapar en
generell ordination i dialogen
Förbered/Verkställ kommer dessa nu
att märkas ut korrekt i
Ordinationslistan när förberedelserna
verkställs.

Generella ordinationer presenteras
med blå text på vit bakgrund.

Utskrift – Iordningställda infusioner/transfusioner
Vid klick på knappen Skriv ut från
Utdelningslistan så kommer nu
iordningställda infusioner med vid
utskrift och presenteras på en egen
sida.
Det måste finnas minst ett
iordningställande och infusionen får
inte vara slutrapporterad för att
inkluderas på utskriften.

Utbildningsfilmer
Informationsfilm gällande NCS 5.13 finner ni på Vårdgivarwebben.
Länk: Informationsfilm - NCS Läkemedelsmodul 5.13

Läkemedelssupport
Om ni har ytterligare frågor, vill ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni
kontakta IT Läkemedelssupport.
Ring Servicedesk IT/Tele - Läkemedelssupport på telefon 010 – 47 61 900,
välj Servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.
Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk.

