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Läkemedelsnytt – Ordinationsorsak i journalen 
 
Bakgrund 
Att ange en ordinationsorsak när man ordinerar eller skriver recept har varit obligatoriskt 
länge (HSLF-FS 2017:37) Trots det har vårt journalsystem NCS Cross inte haft någon 
funktion för det förrän nu.  
 
Behandlingsorsak vid ordination/förskrivning 

Från och med 3 maj 2020 finns funktionen att ange ordinationsorsak i NCS Cross. Vid en ny 
ordination eller en ny förskrivning visas dialogrutan Behandlingsorsaker. 
Behandlingsorsaken är indikationen som ordinatören anger. Den är kopplad till det valda 
läkemedlet och utgår från ett nationellt kodverk från Socialstyrelsen.  
När favoriterna i journalsystemet är uppdaterade kommer behandlingsorsak att bli 
obligatoriskt vid nyförskrivning och ny ordination. Däremot blir det inte obligatoriskt vid 
förnyelse av recept eller registrering av recept. 
 

 
Via knappen Välj orsak/Ändra orsak väljer du bland indikationerna, byter registrerad orsak 
eller i undantagsfall skriver i fritext. Behandlingsorsakerna är sorterade i bokstavsordning 
och uppdateras regelbundet i journalsystemet via SIL i journalen (svenska 
informationstjänster för läkemedel). 
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Behandlingsändamål vid ny förskrivning av recept 
Vid förskrivning av recept visas även en dialogruta där behandlingsändamål ska anges. 
Behandlingsändamål är syftet med behandlingen och är information som patient och 
apotek får. Behandlingsändamålet är kopplat till den valda behandlingsorsaken och hamnar 
på läkemedlets etikett. Denna text kan ändras efter behov men bör uttryckas så att 
patienten förstår syftet med sin behandling. 

 
 
Behandlingsorsaken och behandlingsändamålet går att se via tooltip i läkemedelslistan 
öppenvård och i tempkurvan slutenvård för ordinationer. 
 

 
Favoriter och behandlingsorsaker 
Favoriter i NCS Cross behöver uppdateras genom att befintliga behandlingsändamål i 
doseringstexten tas bort och att orsaker läggs till där det är möjligt. Detta arbete kommer 
att påbörjas så snart NCS Cross uppdaterats den 3 maj. Under denna tid kommer det finnas 
favoriter som är inte är uppdaterade.  
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Förvaltning vårdsystem skickade i slutet av maj ut information om den nya funktionen i NCS 
Cross via cheferna. För att se den informationen se här.  
För att se e-learningfilm om ordinationsorsaker och behandlingsändamål se här.  
 
Karin Andersson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling 
Lena Olsson, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 
Anna Janson, ordförande Läkemedelskommittén 
 
 

Här hittar du alla Läkemedelsnytt från Region Blekinge  
För mer information om läkemedel se Om läkemedel på intranätet. Skapa genväg och hitta 

länken under     

https://intranatet.ltblekinge.org/teams/Vardsystem/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=%7b57BB2926-6CB4-4B55-833E-65FE731E4862%7d&file=F%C3%B6renklad%20leveransdokumentation%20NCS%20Cross%205.11.pdf&action=default
https://zero.comaround.com/link/fb11c05a525e4777ba2608d7f6f61026/
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelsnytt.html
https://intranatet.ltblekinge.org/om-läkemedel

