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Digitalisering av hälso- och sjukvård   2023-02-20 
Läkemedels- och journaltjänster  

    

Leveransbesked NCS 5.14.4 
 
  

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

 
Ytterligare utveckling av Ändringsorsak 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Efter utveckling av funktionen 
Ändringsorsak blev det i vissa fall 
orimligt att behöva ange 
ändringsorsak vid vissa korrigeringar.  
 
 
Recept 
Nu är det inte längre obligatoriskt att 
ange ändringsorsak vid förnyelse om 
man: 

• ändrar fabrikat via knapparna 
Utbytbart eller Läkem/subst 

• fortsatt har markering 
Tillsvidare 

• fortsatt har ett datum i 
Behandlingsslut 

 
 
Ordination 
Nu är det endast obligatoriskt att ange 
ändringsorsak vid ändringar via 
knappen Utsätt.  
Övriga ordinationsändringar under 
pågående slutenvårdstillfälle kommer 
inte vara obligatoriskt.  
 

 
Kortkommando för Dosreplikering  
 

 

 
 
 

 
 
Kortkommando finns nu även för 
knappen Dosreplikera (Alt+P) i NCS 
Läkemedelslista och i förberedelse-
dialogerna, precis som för knappen 
DosRecept (Alt+D) för uthopp till 
Pascal. 
 
Kortkommando kan användas med 
hjälp av ALT + understruken bokstav 
för alla knappar och menyval i NCS. 
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Janusmed fosterpåverkan och amning  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Det finns nu koppling mot två nya 
beslutsstöd vad gäller läkemedel till 
gravida eller ammande kvinnor, 
Janusmed fosterpåverkan och 
Janusmed amning. Dessa ersätter 
tidigare beslutsstöd i NCS för 
graviditet och amning.  
 
Ikonen färgas grön, gul eller röd 
beroende av allvarlighetsgrad. Vilket 
även förtydligas med en siffra.  
För att se aktuell information gällande 
beslutsstödet klicka på aktuell ikon 
som presenteras i alla olika vyer.  
 
 
I den dialogruta som öppnas finns en 
knapp till Janusmed på webben för 
de två nya beslutsstöden gällande 
fosterpåverkan och amning där det 
går att få mer detaljerad information.  
 
De läkemedel som finns ordinerade 
i NCS följer med över till 
beslutsstödet i Janusmed och där 
går det även att lägga till fler 
läkemedel för ytterligare kontroll.  
 
 
 
Där går det även att nå beslutsstöden 
Janusmed interaktioner, Janusmed 
riskprofil och Janusmed njurfunktion. 
 
För mer information om beslutsstöd 
som ingår i Sil se följande information: 
Informationsmaterial - Läkemedels- 
och journaltjänster informerar - 
Beslutsstöd i Sil (regionhalland.se) 
 

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2023/02/Avdelningen-for-Lakemedels-och-journaltjantser-informerar-Beslutsstod-i-SIL.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2023/02/Avdelningen-for-Lakemedels-och-journaltjantser-informerar-Beslutsstod-i-SIL.pdf
https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2023/02/Avdelningen-for-Lakemedels-och-journaltjantser-informerar-Beslutsstod-i-SIL.pdf
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Elektronisk förskrivning av subventionerad 
spolvätska 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
Regionssubventionerad spolvätska 
kan nu förskrivas elektroniskt från 
NCS Hjälpmedelslista med hjälp av 
ett gruppvarunummer (63 00 00) 
 
 
 
 
 
 
 
Använd knappen Information för att 
specificera vilket varunummer och 
vilken artikel som förskrivningen 
gäller.  
 
 
 
 
 
 
 
Vi rekommenderar att man i stället 
använder de förifyllda favoriter som 
går att söka fram under §spol. Där 
finns alla spolvätskor som regionen 
subventionerar upplagda med förifylld 
information. 

 
Förnyenlse av recept vid utskrivning från 
slutenvård 
 

 
 

 
Vid förnyelse av recept i samband 
med utskrivning via Förbered/Verkställ 
kommer antalet uttag att utgå från 
tidigare förskrivning.  
 
Detta innebära att fältet Antal 
expeditionstillfällen kommer vara 
förifyllt med det antal uttag som 
tidigare förskrivning hade, för att på 
bästa sätt vara anpassat för fortsatt 
behandling. Korrigering kan göras.  
 
Tidigare var antalet expeditions-
tillfällen alltid förvalt 1 (ett) vid 
förnyelse av recept från Förb/Verk vid 
utskrivning. 
 

 


