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Registrera läkemedelsgenomgång
i NCS Cross
Kom ihåg att registrera att du gjort
läkemedelsgenomgång, både i journalen med sökord
enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång samt via
läkemedelslistans funktion Läkemedelsgenomgång.
För instruktioner om dokumentation av utförd
läkemedelsgenomgång (enkel eller fördjupad) se vll.se
(” Anvisning dokumentation”). Nytt är att förutom som
tidigare i journalen registrera med termerna (sökorden)
enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång ska
registrering också ske via läkemedelslistans funktion
Läkemedelsgenomgång. Detta för att andra kliniker ska
ges möjlighet att se att en läkemedelsgenomgång är
utförd samt var genomgången skett. Om alla
förskrivare hjälps åt med denna dokumentation bör vi
vinna tid genom att snabbare hitta information om
utförd läkemedelsgenomgång och även få ökad
patientsäkerhet. Dokumentation och registrering sker
på den klinik läkemedelsgenomgång utförs.
Klicka på knappen Recept på journaltorget för att
öppna Läkemedelslistan.

Utkommer varannan vecka. Sökväg: vll.se och linda /Vård /Läkemedel/
REDAKTION: Läkemedelskommitténs kansli
ANSVARIG UTGIVARE: Bo Sundqvist
REDAKTÖR: Magdalena Öhlund 090-785 31 96
Nästa nummer utkommer torsdag 15 december med
calendarieuppgifter för veckorna 51 och 52 2016

Bidrag ska vara redaktionen tillhanda senast måndag 12
december kl 12.00 till magdalena.ohlund@vll.se
eller fax: 090-12 04 30 Postadress: Magdalena Öhlund,
Läkemedelscentrum, NUS, 901 85 Umeå

Bild 1 Klicka på knappen
Läkemedelsgenomgång.(A)
Dialogen Läkemedelsgenomgångar
öppnas och visar patientens samtliga
läkemedelsgenomgångar. Tooltip ger
kompletterande information
Klicka på knappen Ny.
När Läkemedelsgenomgången är
registrerad finns information i rutan upp
till höger (B)

Bild 2 Dialogen Registrera ny
läkemedelsgenomgång öppnas. Alla
uppgifter är förifyllda, det är bara att
välja enkel eller fördjupad
läkemedelsgenomgång

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

MEDICORUM BOTNIAE OCCIDENTALIS
Kommande program som kräver föranmälan
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna inbjuder
till

Norrländska läkemedelsdagar 2017
7-8 februari 2017 på Umeå Folkets Hus
Ur programmet:
Tisdagen 7 februari
Vad kan vi äta egentligen?
-Födoämneskänslighet hos barn och ungdomar Anna Winberg, Barn och ungdomskliniken, NUS
-Celiaki och glutenkänslighet hos barn och vuxna Anna Myleus, Umeå universitet
Synen på hälsa och behandling ur kulturella
aspekter
-Om jag ger dig två av mina gula tabletetr, kan jag få en
av dina röda tabletter!?
Farhad Khagani, Noaks Ark Småland och Halland
Allt du vill veta om läkemedel - ELINOR
Hjärtsviktsbehandling - Int`sviktar den
Krister Lindmark, överläkare kardiologen, VLL
Camilla Sandberg, sjukgymnast, hjärtcentrum, VLL

Onsdagen 8 februari
Ont det gör ont - Iatrogent läkemedelsberoende
Iatrogent opioidberoende vid behandling av långvarig
smärta - förebyggande åtgärder och behandlingsmöjligheter, -Annika Rodin, Akademiska sjukhuset,
Uppsala
Parallella seminarier
Alla föreläsningar genomförs i två omgångar
-På upptäcktsfärd bland svampar och vaginoser Helena Blom, Sundsvalls sjukhus
-Depressionsbehandling/Suicidriskbedömning Hans Ericson, Sundsvall-Härnösand
-Att tänka på vid läkemedelbehandling av barn Anders Rane, Sr Professor, spec. klinisk farmakologi
-Regelverk kring läkemedel t.ex. generikautbyte Linda Grahn ordf. läkemedelskommittén Norrbotten,
Avslutande föreläsning:
Nya liv i gamla läkemedel: kliniska observationer paras
med ny vetenskap - Ellen Vinge, Landstinget i Kalmar
län
Rituximab vid MS - en Don Quiote´s kamp mot
väderkvarnar? Anders Svenningsson, Danderyds
sjukhus
Program och mer information finns på vll.se
Anmälan görs på lvn.se senast 17 januari 2017
Deltagaravgift 1500 kr

Har du frågor om
läkemedel?
Webbformulär:
www.vll.se/fragaelinor

Evidensbaserad
Läkemedelsinformation i Norr
Telefon: 090-785 39 10 Måndag - Fredag 8.30 15.00
E-post: elinor@vll.se

