
 

 
 

 

 

 Sida 1 (2) 
 

Läkemedelsnytt – Ny funktion för dosreplikering 
 
Dosreplikering från Pascal till NCS Cross kommer inte längre ske 
automatiskt som tidigare när Pascal avslutas utan kommer att 
kräva en manuell dosreplikering. 

 
Pascal kommer att sluta stödja webbläsaren Internet Explorer. I Region Blekinge 
kommer den att ersättas med Microsoft Edge som standarwebbläsare för uthopp från 
NCS Cross till Pascal. Detta medför förändringar av hur information från Pascal 
replikeras till NCS Cross. 
 
Tidigare har en automatisk replikering skett från Pascal till NCS Cross i samband med 
att Pascal har avslutats. Denna replikering sker nu inte längre automatiskt utan måste 
aktivt utföras av förskrivaren efter att Pascal har avslutats. Dosreplikering kommer 
fortsatt att ske utan förändring när läkemedelslistan eller förberedelsedialogen öppnas. 
 
I läkemedelslistan finns nu en knapp som heter Dosreplikera. Knappen lyser gult när 
dosreplikering måste genomföras. En kompletterande blå text som säger ”Klicka på 
knappen Dosreplikera för att uppdatera läkemedelslistan när du stängt Pascal.” visas 
också då knappen lyser gult. Dosreplikering måste genomföras innan NCS Cross kan 
avslutas och patientbyte kan ske. 

 

 
Bilden visar vyn läkemedelslista i journalsystemet. Den nya knappen Dosreplikera 
lyser oranget nere i högra hörnet.  
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En knapp för dosreplikering finns också i förberedelsedialogen ÖV->SV / 
Förb/Verk samt i ordinationslista slutenvård. I knappen tänds ett rött 
utropstecken när manuell dosreplikering måste genomföras. 

 

 
Bilden visar vyn tempkurva slutenvård i journalsystemet. Den nya knappen 
Dosrepl. syns på högra sidan i vyn. I knappen finns ett rött utropstecken. 
 
 
För ytterligare information se nedan länk:  
 
Förenklad leveransdokumentation NCS Cross 5.13.docx (ltblekinge.org) 
 
 
Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling 
 
 
 
Länk till samtliga läkemedelsnytt >>> 
 
Missa inte att du nu kan prenumerera på våra nyheter genom att  
anmäla dig på webbsidorna: Läkemedelsnytt >>>  och Restinformation >>>.  
 
Mer intern information kan du läsa om på sidan ”Om läkemedel” 
 
 

______________________________________________________________________ 

Läkemedelsgruppen 
Enheten för kvalitet och utveckling 

https://intranatet.ltblekinge.org/teams/Vardsystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bCE1981F0-FB64-4C20-9320-961330A17771%7d&file=F%C3%B6renklad%20leveransdokumentation%20NCS%20Cross%205.13.docx&action=default
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelsnytt.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/lakemedelsnytt.html
https://regionblekinge.se/halsa-och-vard/for-vardgivare/lakemedel/restinformation.html
https://intranatet.ltblekinge.org/om-l%C3%A4kemedel

