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Korrekt läkemedelslista -
Använd registrera recept och använd
Läkemedelsförteckningen

Vi har i Västerbotten gemensam läkemedelslista, det
vill säga alla recept/ordinationer inom landstinget som
skrivs in i läkemedelslistan kan ses av alla oavsett
klinik. Patienterna kan dock ha läkemedel förskrivna
från andra utanför landstinget eller använda receptfria
preparat som är viktiga att känna till. Det finns en
funktion för registrering av recept i NCS cross.
Läkemedlet registreras då, utan att något recept skickas
till apoteket.

Man kan även ange vilken läkare och enhet som
förskriver preparatet.

Gör så här: Ta fram läkemedelslistan, och klicka på
”Ny förskrivning” (som vid nytt recept). Klicka på
Reg. recept, se bild. Fyll även i förskrivare och
vårdenhet
om annan sådan finns (rutorna måste inte fyllas i).
Registrering av recept används också om läkemedlet
rekvireras till vårdenheten och ges till patienten,
exempelvis Zoledronsyrainfusion mot osteoporos eller
olika vacciner.

Läkemedelsförteckningen är ett register som visar
alla uttag från apotek som en patient gjort de senaste
15 månaderna i hela landet oavsett förskrivare. Detta
är en viktig källa som kan användas om patienten är
osäker på vad hen hämtat ut, eller vid förskrivning av
beroendeframkallande läkemedel. Man måste ha
patientens medgivande, och förteckningen nås
enkelt online. Enklaste vägen är via dosknappen i
läkemedelsmodulen:
1. Öppna läkemedelslistan
2. Klicka på ”dosrecept”, nedre högra hörnet.

3. Pascal startar. En ruta kommer upp med förfrågan
om ”Registrera patient”. Klicka bort den med krysset
överst till höger eller välj avbryt
Se fortsättning nästa sida…



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

Man kommer då till denna bild – välj Uthämtade
läkemedel, inringad länk ”Klicka här för att registrera
samtycke” (d.v.s. inte registrera som dospatient):
Välj lämpligen engångssamtycke i den följande
dialogrutan. Notera i journalen att läkemedels-
förteckningen har använts. Om förskrivningen gäller
beroendeframkallande läkemedel, och patienten vägrar
samtycke till koll av läkemedelsförteckningen bör
patienten nekas recept.

Originalartikeln är publicerad i skriften ”Mittmedel nr 3
2017” och är skriven av chefläkare Martin Enander,
Västernorrlands läns landsting. Den har anpassats efter
Västerbottens förhållanden.

Kommande program som kräver
föranmälan
Onsdag 6 december - Lycksele
Måndag 11 december - Umeå
Måndag 18 december Skellefteå
09.00 - 16.00
Utbildning för diabetesteam i primärvården.
Nya uppdaterade rekommendationer och
ögonkomplikationer vid diabetes
Målgrupp: Diabetesansvariga läkare och sjuksköterskor
samt övriga yrkeskategorier som ingår i diabetesteam i
primärvården.
Anmäl senast 24 november på utbildningsportalen,
linda
Expertrådet för diabetes

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna
inbjuder till

Norrländska läkemedelsdagarna 2018
6-7 februari 2018 på Umeå Folkets Hus

Program och mer information finns på vll.se
För vårdgivare>Behandlingsstöd och
vårdriktlinjer>Läkemedel>För
vårdpersonal>Norrländska läkemedelsdagarna

Årets teman:
Diabetes
Överviktig eller underviktig? Jätteviktigt
Funktion och inflammation vid digestion
Hjärta-kärl - klok läkemedelbehandling på sikt
Avslutande föreläsning:
Hjärnstark med Anders Hansen

Anmälan görs på lvn.se (För vårdgivare
>Läkemedel>Utbildningar> Norrländska
läkemedelsdagarna 2018) senast 16 januari 2018
Deltagaravgift 1500 kr
Ansökan om medel för utbildningar inom läkemedelsområdet
Välkomna med ansökan före 1 december
Mer information och ansökningsblankett finns på Linda:
Vård\Läkemedel\Utbildning
Bertil Ekstedt sammankallande i bedömargruppen
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