Sögustund 26. júní 2020

Lyfseðlar, Lyfjaávísanir og lyfjaendurnýjanir
Ýmsar breytingar
Saga 2020.2
Ábendingar í lyfseðlum lyfjaávísunum
Nú er ekki hægt að senda lyfseðla (EB187, 292, 443) og lyfjaávísanir (EB722, 723, 724) nema
að ábending sé skráð fyrir hvert lyf í „Lyf er notað við“ reitnum.

Ef ábendingu vantar við lyfjaendurnýjun birtir kerfið rauðan viðvörunartexta um að
ábendingu vanti og ekki er hægt að endurnýja lyf nema ábending sé skráð.
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Lyfjaendurnýjun
• Í glugga til að breyta lyfi í lyfjaendurnýjun er búið að færa ábendingu út fyrir svæði
með notkunarfyrirmælum til að gera hana meira áberandi. Skylda er að skrifa
eitthvað í reitinn til að staðfesta.
• Auk þess er nú hægt að skrá notkunarfyrirmæli með hámarksnotkun á dag.
• Þá er hægt að skrá daga milli afgreiðslna þótt sent sé á nýju lyfjaávísanagáttina.
Endingartími er reiknaður og birtur séu notkunarfyrirmæli á öðru formi en frjáls texti,
ef möguleiki er á að reikna út frá þeim.

Sögustund 26. júní 2020

Lyfjaávísanir (eyðublöð nr. 722, 723 og 724) – ávana- og fíknilyf
Ef ávana- og fíknilyfi er ávísað með lyfjaávísun með fleiri en einni pakkningu þarf að fylla út í
„dagar á milli“ reitinn til að hægt sé að senda ávísunina. Þessi reitur gegnir sama hlutverki og
sambærilegur reitur á fjölnota lyfseðlum.

Ef ávana- og fíknilyfi er ávísað með lyfjaávísun með „eftir þörfum“ leiðbeiningum og engum
tölulegum skömmtunarupplýsingum þarf að fylla út í „hámark á dag“ reitinn til að hægt sé að
senda ávísunina.

Einnig má fylla út í þessa reiti fyrir venjuleg lyf til að auðvelda afgreiðslu lyfja en er ekki
skylda.
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Lyfjakort: Niðurtalning endingartíma bætt
Ef lyfjaávísun vantar upplýsingar til að hægt sé að reikna út endingartíma er nú birt „Teljari
ekki virkur“ í stað þess að skilja reitinn í töflunni eftir tóman í Lyfjakorti og Lyfjakorti WPF.
Auk þess stendur nú „Lokið fyrir x dögum“ í stað þess að skrifa einungis „Lokið“ til að
auðvelda notanda að átta sig á því hvenær lyfjatöku átti að ljúka þegar hægt er að reikna
endingartíma lyfs.
Einnig verður sett sjálfkrafa „á dag“ í tímabil reitinn ef farið er í lyfjaendurnýjun og
notkunarleiðbeiningar eru á formi þar sem fyllt var inn í reitina morgni, hádegi, eftirmiðdag,
kvöldi eða fjöldi og tíðni.

Með kveðju,
Origo Heilbrigðislausnir

