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IT-tips

NCS Cross är ett system som har en hel del år på
nacken, och kanske inte alltid så inbjudande i
layouten. Men även gamla instrument går att spela
på, om man lär sig hur de är uppbyggda.
Vid sökning av favoriter avseende recept eller
ordination är den vanligaste varianten att man lägger till
ett paragraftecken i början av det man letar efter.
Exempelvis §kåv för att hitta alla kåvepeninrecept.
Detta fungerar för det mesta bra. Om man råkar skriva
in något där det saknas favorit måste man dock först
sudda bort paragraftecknet, innan man med TAB-
tangenten kommer vidare till listan över aktuellt
preparats förpackningar.
En alternativ genväg är tangentbordskombinationer.
Om man istället skriver in enbart de första bokstäverna
på det man letar efter, och sen trycker samtidigt på
tangenterna
Alt och § (lämpligen tumme + pekfinger) öppnas
sökfönstret för favoriter. Är det då tomt trycker man
med pekfingret på Esc, sen TAB, och vips är man i
listan över tillgängliga förpackningar av detta preparat.
Detta utan att behöva skriva om raden i
recept/ordinationsformuläret.
I ordinations/receptformuläret kan även fritextsökning
göras. Man skriver då §* för det man söker, exvis §*uvi
för att hitta recept lämpliga för behandling vid
urinvägsinfektion. Eller §*astma för att hitta de
rekommenderade astmaläkemedlen som finns upplagda
som centrala ordinationsfavoriter. Vill man ta en

genväg går det också att använda enbart stjärntecknet *
plus tangentbordskombinationen Alt+TAB. D.v.s. för
att söka uvi-antibiotika i ordinationsfönstret: *uvi,
sedan Alt+TAB.
TAB–tangent, hittas i övre vänstra hörnet av
tangentbordet.
Originalartikeln är skriven av Martin Enander,
Informationsläkare, Läkemedelskommittén
Västernorrland och är anpassad till Västerbottens
förhållanden

Information från dosapoteket:
Påminnelse om ändring av
dispenseringsperiod på grund av
upphörd giltighet av receptet

Läkemedelsverket har ändrat sina riktlinjer när det
gäller dispensering av läkemedel vars giltighet
går ut under en dispenseringsperiod. De ställer nu krav
på oss dosaktörer att vi inte får dispensera
ett läkemedel för en hel period (två veckor) om
giltigheten på receptet upphör under perioden.
Det innebär att fr.o.m. 1 oktober så dispenseras
läkemedlen fram tills det datum giltigheten
upphör. Vi uppmanar därför er alla att sprida den
informationen till era medarbetare och också
uppmana förskrivarna att så snart en påminnelse om
giltighet kommer gå in och förnya
ordinationen om den fortsatt ska gälla.

Intervall av utskick av påminnelse är valbart på
boendenivå, man kan ändra genom att maila
Kundservice. Välj mellan: 3 månader, 2 månader
eller 1 månad innan giltigheten upphör.

Pascaltips
Du vet väl att du i Pascal kan:
_ se patientens samtliga förskrivna läkemedel och
handelsvaror
_ se historiska läkemedel (max 26 månader tillbaka i
tiden)
_ se alla e-recept som skickas från andra
journalsystem. Förskrivare kan enkelt ändra dessa
till dosförpackade läkemedel.
_ nyttja beslutsstöd som underlättar ställningstagande
till vissa läkemedel (interaktion,
dubblett, graviditet, amning, narkotika-klass, bör
undvikas till äldre).
_ se information om lokalt dossortiment,
landstingens rekommendationer samt TLVs
förmånsinformation t ex månadens vara.
_ FASS-information.
_ söka biverkningar relaterade till patienternas
läkemedelslista.
_ göra insättning, utsättning, ändra, makulera
läkemedel samt förnya recept.
_ beställa hela förpackningar (läkemedel som inte
dosförpackas).
_ se information om patienten, såsom adress,
kontaktperson, leveransadress för Apodos.



MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS

Calendarium tar upp t.ex. föreläsningar, kurser, disputationer och
andra evenemang av medicinskt intresse i hela Västerbotten – bidrag
mottages tacksamt!
När inte annat anges är platsen NUS

_ se Läkemedelsförteckningen/uthämtade läkemedel för
alla patienter.
Kontakta våra Kundansvariga via vår kundservice om
ni vill ha mer information/utbildning
kring Apodostjänsten.
Apotekets Kundservice
Öppet vardagar mellan 8-18.
Förskrivare och vårdpersonal ringer: 0771-210 210
Övriga ringer: 0771-450 450
Det går också bra att maila: apodos@apoteket.se

v 43

Fredag 28 oktober 09.00 - 12.00
Effekter av paleolitisk kost och träning på leverfett,
muskelfett och insulinkänslighet
Disputation Julia Otten
Unod B9, hörsal 933
Inst för folkhälsa och klinisk medicin

Kommande program som kräver
föranmälan

Förskrivarutbildning Fysisk aktivitet på recept
Samma utbildning (2 timmar) erbjuds i Lycksele,
Skellefteå och Umeå med möjlighet till
videouppkoppling
Målgrupp: FaR-förskrivare och blivande förskrivare på
avdelningar och mottagningar, hälsocentraler och
sjukstugor.
Lycksele 7 november 10.00 - 12.00,
videokonferensrum 2, Lycksele lasarett. Sista anmälan
2 november
Skellefteå 18 november 8.30 - 10.30, konferensrum
Blåbäret, Skellefteå lasarett. Sista anmälan 10
november
Umeå 1 december 14.00 - 16.00, konferensrum
Lappland, landstingshuset. Sista anmälan 25 november
Ur innehållet:

• Grunderna i metoden FaR
• Dokumentation och uppföljning
• FYSS 2015, START-kampanjen mm

Anmälan till Cecilia Edström cecilia.edstrom@vll.se,
se även utbildningsportalen på linda
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