
TIPS VID ORDINATION MED RECEPTFAVORITER
De centrala receptfavoriterna i NCS Cross är 
uppdaterade utifrån Läkemedelskommitténs 
Rekommenderade läkemedel 2020-2021. Används 
dessa kommer behandlingsorsak och behandlings- 
ändamål att vara förvalt, men går att ändra vid behov. 
Favoritrecept söks fram utifrån de olika terapi- 
områdena i Reklistan, se kortets baksida. För-
skrivare är ansvarig för sin ordination då en recept-
favorit används. Hur hittar man rätt receptfavorit? 

Alla receptfavoriter (cirka 850 stycken) nås med
§            (inget mellanslag följt av Tab-tangent)

Via diagnos
§diabet         visar alla favoriter för diabetes typ 1 och 
typ 2. Stjärna (*) kan läggas till för att söka på ett ord 
som inte är i början av favoritnamnet eller för att 
ersätta delar av ett namn. 
§*smärta         ger träff på områden där smärta finns i 
namnet, t.ex ”akut smärta” och ”neuropatisk smärta” 
men ger inte träff för ”trigeminusneuralgi” då smärta 
saknas i favoritnamnet. 

Via läkemedelsnamn
Vanligen substansnamn eller specifikt 
läkemedelsnamn.
§*metfor         visar de 9 metforminfavoriterna 
(favoritnamnen innehåller metformin). 
§*Forxiga Tab  visar den favorit för Forxiga som finns. 
Ingen träff erhålls om sökning görs på substansen 
dapagliflozin (§*dapaglif Tab  ) då den inte finns 
i favoritnamnet.

Ändra förvald behandlingsorsak
Tryck på grön knapp               i receptdialogen. Vid val 
”annan orsak” längst ned kan egen behandlingsorsak 
och behandlingsändamål skrivas i fritext. 
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De centrala receptfavoriternas namn har lagts upp utifrån   
terapiområden i Reklistan och behandlingsorsak i  
Socialstyrelsens databas. Namnet på favoriten börjar med 
terapiområdesnamnet t.ex. Astma (29 olika favoriter  
uppdelade på olika åldrar), §astma Tab 

ANDNINGSORGANEN: Allergisk rinit; Anafylaxi; Astma; Hosta; 
KOL; Rökstopp. 
DEMENS/KOGNITIV SJUKDOM: Demens; Depression; 
Ångest, tillfällig; Psykotiska symtom (nydebuterade hos äldre); 
Sömnstörningar. 
ENDOKRINOLOGI: Diabetes typ 1; Diabetes typ 2; D-vitamin-
brist; Hypotyreos; Osteoporos. 
GYNEKOLOGI/UROLOGI: Akut p-piller; Antikonception; 
Bakteriell vaginos; Blödningsrubbningar; Candida; Dysme-
norré; Förskjutning av menstruation; Klimakteriebesvär; 
Trängningsinkontinens; Benign prostatahyperplasi; Erektil 
dysfunktion; Njursten.  
HJÄRTA och KÄRL: Anemi; Angina pectoris; Förmaksflimmer; 
Hjärtsvikt; Hypertoni; Kranskärlssjukdom; Lipidrubbning. 
HUD: Akne; Avfjällning; Bensår; Candida; Eksem; Flatlöss; 
Fotsvamp; Hudsvamp, ytlig; Impetigo; Nagelsvamp; Psoriasis; 
Perioral dermatit; Rosacea; Skabb; Torr hud; Urtikaria. 
INFEKTION: Borrelia; Cystit; Erysipelas; Clostridieinfektion; 
Febril UVI; Genital klamydia; Herpes simplex; Herpes zoster; 
Influensa; Infektion, hundbett; Infektion, kattbett; Infektion, 
människobett; KOL-exacerbation; Kondylom;  
Mediaotit; Pneumoni; Sinuit; Sårinfektioner; Tonsillit. 
MAGE och TARM: Analfissur, kronisk; Diarré; Förstoppning; 
Hemorrojder; Illamående; Inför DT-colon; Magsår, eradike-
ring H. pylori; Magsår, förebyggande NSAID-relaterade sår; 
Magsår, refluxesofagit; Magsår, refluxsjukdom (symtomatisk  
behandling). 
MUN- och TANDVÅRD: Endokarditprofylax; Kariesrisk; 
Munslemhinneförändringar; Muntorrhet. 
NEUROLOGI: Epilepsi, akut; Migrän; Restless legs. 
PSYKIATRI: Alkoholsjukdom; Depression; Psykotiska symtom 
(nydebuterade hos äldre); Sömnstörningar; Ångest (panik- 
ångest, tillfällig ångest samt ångestsyndrom). 
SMÄRTA: Akut inflammatorisk smärta; Akut smärta; Artros; 
Gikt; Ledinflammatorisk sjukdom; Muskuloskeletal smärta;  
Neuropatisk smärta; Smärta vid cancer; Tandvärk;  
Trigeminusneuralgi. 
ÖGON: Allergisk konjunktivit; Torra ögon; Ögoninfektioner. 
ÖRON: Extern otit. 
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