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Läkemedels- och journaltjänster

2022-09-26

NCS Läkemedelsmodul – Leveransplan 2022–2023
Leveransdatum
eller tidsperiod
16 mars 2022

Version
NCS 5.13

Innehåll
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoppa uttag på tidigare recept i samband med
förnyelse
Behandlingsorsak blir tvingande att ange vid ny
förskrivning och ny ordination
Ändringsorsaker blir tvingande
Mätvärden från annan klinik visas även i
rapporterarutans Senaste rapporterat
Förbättrat flöde i sänddialogen vid utskrift av recept
Förtydligande av varningsmeddelande vid omvandling
av recept till ordination
Koppling till SIL 6.0
Stödja uthopp till Pascal med fler webbläsare än
Internet Explorer
Förbättrad funktionalitet vid makulering av felaktiga
receptförskrivningar
Uppmärkning av biologiska läkemedel i Utdelningslistan
Förändrat utseende vid verkställning av SSK vid
inskrivning
Rättelse av - Generella ordinationer i Förb/Verk märks
inte ut korrekt i ordinationslistan
Rättelse av - Förnya recept som utgått ur SIL går inte
att välja orsak
Rättelse av - Byte av behandlingsorsak under
slutenvårdstillfälle följer med vid återinsättning av recept
Samt ytterligare felrättningar

20 april 2022

NCS 5.13.5 Innehåll:
(akuträttning)
• Rättning av – Fel vid överföring till dosmaskin
• Rättning av – NCS kundanpassning receptregister
• Rättning av – Knapp för utskrift i sänddialogen

21 sep 2022

NCS 5.13.6 Innehåll:
(akuträttning)
• Rättelse av – Fel i sänddialgoen så att recept hamnade
i ”limbo”
• Rättelse av – Stoppa uttag på tidigare recept i samband
med förnyelse
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Q4 2022-Q1 2023 NCS 5.14

Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ytterligare utveckling av funktionen Ändringsorsak
Integration mot Janusmed amning och fosterpåverkan
Koppling till SIL 7.0
Förnya recept har fel antal uttag vid utskrivning
Kortkommando tillagt för Dosreplikering
Rättelse av - Meddelande vid förbered för utskrivning
visar info i fel ordning
Rättelse av - Registrerat recept vid förnyelse triggar
infektionsverktyget (IFK)
Stöd för Windows 11
Koppling mot ny lösning för SITHS

Samt ytterligare felrättningar
Q3 2023

NCS 5.15

Preliminärt innehåll:
•

Koppling mot Nationella Läkemedelslistan (NLL) –
Läsfunktionalitet utvecklad i NCS

