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1.4
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1.7
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Afsnittet “Receptfornyelse og genbestilling” er opdateret
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1.8

01.06.2018
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2.0
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2.1

31.10.2018

Ændret beskrivelse under afsnittet ‘FMK-opdatering’ specielt
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opdatering’

2.2

02.01.2019

Tilføjet afsnit om ‘Udløbet ordination’, tilføjet beskrivelse til
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2.3
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Tilføjet beskrivelse under ‘Ny FMK ordination’ > ‘Angiv
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2.4

2.5

09.04.2019

30.10.2019

Tilføjet beskrivelse til afsnittet ‘Synkronisering’

I forbindelse med implementeringen af FMK version
1.4.4.E2, er følgende afsnit ændret/tilføjet:
’Ny FMK ordination’, ’Opfølgningsdatoer, ’Dosisdispenseret
medicin’, Receptanmodning og genbestilling –
indkøbskurven’ og ’Historik på ordinationer’.
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Introduktion
Ved hjælp af KMD Nexus’ integration til det fælles medicinkort (herefter FMK) er det muligt at
synkronisere borgeres lokale medicinliste med oplysningerne fra FMK.
Funktionaliteten kan først anvendes efter, at kunden har gennemført de tekniske forberedelser, der er
knyttet til FMK opsætningen. Se endvidere manualen “FMK - tekniske forberedelser ”.

Tilknyt til FMK
Fra medicinlisten er det muligt at tilknytte en borger til FMK. Ved at trykke på knappen “Tilknyt til
FMK”, vil dette blive logget på FMK, og der vil blive oprettet en registrering af tilknytningen mellem
kommunen og borgeren.

Ved at tilknytte en borger til FMK sker følgende ting:

●
●

Der bliver oprettet en registrering på FMK af tilknytningen mellem kommunen og borgeren

●
●

Der oprettes et abonnement på notifikationer om opdateringer på borgerens medicinliste

Efter brugeren har hentet og synkroniseret FMK opdateringer første gang kan de
Organisatoriske tilknytninger tilgås via et link øverst på medicinlisten (Se nedenstående
billede)
Brugeren har herefter mulighed for at gennemføre en opdatering af borgerens medicinliste

Når brugeren trykker på “Tilknyt til FMK” knappen, bliver der vist en pop op med informationer om
hvad der vil ske.
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Når tilknytningen er foretaget, vil medicinlisten se sådan ud:

Det vil være synligt for brugeren, at borgeren nu er tilknyttet FMK, da der står “FMK” i overskriften på
medicinlisten. Der er ikke vist et FMK versionsnummer, da data endnu ikke er hentet fra FMK. Derfor
informeres brugeren også om, at en opdatering skal foretages. Medicinlisten vil først blive opdateret
med FMK ordinationer, når en bruger foretager en FMK opdatering.

FMK-notifikationer
Når der foretages en opdatering af en borgers medicinliste på FMK, vil denne oplysning blive vist i
KMD Nexus i form af en notifikation. Denne notifikation vil blive vist i aktivitetslisten (hvis dette er
valgt i opsætningen af visningen) samt i toppen af borgerens medicinliste.
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FMK-notifikation i aktivitetslisten
Ved tryk på teksten “FMK er opdateret. Borgerens medicin skal synkroniseres” åbnes borgerens
medicinliste.

Overskriften på medicinlisten vil indeholde beskeden “Opdatering skal foretages” og baggrunden vil
blive rød, når der er en notifikation.
Notifikationerne vil være synlige indtil en medarbejder har gennemført en komplet synkronisering af
borgerens medicinliste.
Hvis notifikationen stadig er synlig efter gennemført synkronisering, skyldes det, at borgerens
medicinliste på FMK er blevet opdateret efter brugeren påbegyndte synkroniseringen. I så fald bør
brugeren gennemføre synkroniseringen en gang mere.
I Nexus vises der en FMK-notifikation, når borgerens medicinkort får et nyt versionsnummer. Der
kommer ikke en notifikation, hvis ændringen omhandler: en ny udlevering, recept eller bestilling.

Fjern FMK-tilknytning
Når lægen meddeler at kommunen ikke længere skal administrere en bestemt borgers medicin, skal
tilknytningen til FMK fjernes. Dette gøres ved at trykke på knappen “Fjern FMK tilknytning”, der ligger
i rullemenuen under ‘FMK opdatering’.
Herved vises en pop op, hvor brugeren skal bekræfte, at følgende vil ske:

●
●

Registrering af tilknytningen mellem kommunen og borgeren på FMK fjernes
Abonnement på notifikationer om opdateringer på borgerens medicinliste annulleres

Herefter vil “FMK opdatering” knappen og “Fjern FMK tilknytning” knappen forsvinde fra medicinlistens
værktøjslinje, og overskriften vil ændre sig til “Borgeren er ikke tilknyttet FMK”. Denne overskrift vil
have en gul baggrund. “Tilknyt til FMK” knappen vil igen blive synlig.
Når tilknytningen til FMK fjernes, sættes der en slutdato på samtlige FMK ordinationer. Slutdato bliver
sat til “dags dato”. Ordinationerne vil forblive på den lokale medicinlisten denne dag. Fra “i morgen og
frem” vil de forsvinde fra den aktuelle medicinliste, idet ordinationer så ikke længere er aktuelle.
Ordinationerne vil dog stadig kunne findes i medicinhistorikken. Ordinationerne skal forblive i den
lokale historik for at kunne bibeholde et retvisende billede af, hvilke ordinationer en borger har fået på
et givet tidspunkt, så længe kommunen har stået for medicinadministrationen.
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Hvis der bliver lavet et medicinprint den dag tilknytningen til FMK er fjernet (dags dato), vil FMK
ordinationerne stadig fremgå af printet. Print som genereres "i morgen og fremad”, vil ikke indeholde
FMK ordinationer.
Når en borger dør, skal FMK-tilknytningen fjernes, da borgeren ikke længere er i behandling.

FMK-opdatering
Brugeren kan foretage en FMK opdatering på en medicinliste ved at trykke på knappen “FMK
opdatering”.

Opdateringsvinduet
Første gang brugerne kommer ind på opdateringsvinduet og vælger at forlader denne, uden at
godkende et præparat, ved at klikke på ‘Luk’, vil oplysninger på medicinkortet fra FMK
(organisationsrelationer, løse recepter, indlæggelse mv.) blive opdateret med det samme.

Øverst på siden vises de overordnede oplysninger om borgerens medicinkort og nederst vises de
nye/aktuelle ordinationer, som de ser ud, før og efter opdatering.
På venstre side vises hvordan ordinationen ser ud fra FMK og på højre side vises hvordan de ser ud i
Nexus (‘Lokal medicinliste).

Aktuel version
Opdateringsvinduets overskrift indeholder information om medicinkortets aktuelle versionsnummer, og
datoen for denne version. Det vil sige den dato versionen er oprettet på FMK.
Overskriftens højre side viser den eventuelle status på medicinkortet, som brugeren skal være
opmærksom på. Det drejer sig om:
●

Indlagt
9

Public - KMD A/S

●
●
●
●

Udskrevet uden ajourføring (Udgår)
Ugyldig
Ikke ajourført
Privatmarkeret

For at gøre brugeren ekstra opmærksom på dette, vil overskriftens baggrundsfarve skifte til gul, når
en af disse statusser er sat.
En eventuel ændring i status opdateres via FMK.
Se nedenstående eksempler:

Medicinkort markeret “Indlagt”
De fleste hospitaler vælger at markere borgerens medicinkort “Indlagt”, når en borger er indlagt på
sygehuset. Der kan stadig arbejdes med borgerens medicinkort på FMK, men der bliver gjort
opmærksom på, at listen ikke er retvisende.

En bruger vil altså godt kunne opdatere den lokale medicinliste med et FMK medicinkort, som er
markeret indlagt. Brugeren vil blive gjort opmærksom på, at kortet er markeret indlagt, ved at status
på overskriften ændres til “Indlagt” og overskriftens baggrund vil skifte farve til gul. Hvis musen føres
hen over info-ikonet til højre for teksten “Indlagt” vises information om, hvem der har markeret
medicinkortet indlagt og hvornår.

Når et medicinkort markeres indlagt, vil det som alle andre handlinger på et medicinkort resultere i en
ny version af medicinkortet. Der vil derfor komme en FMK-besked om, at der er sket ændringer og at
medicinkortet skal opdateres.
Information om, at et medicinkort er markeret “Indlagt” vil fremgå i opdateringsvinduet, men det vil
kun blive overført til den lokale medicinliste, hvis opdateringen gennemføres.

Medicinkort markeret “Ikke ajourført”
Et medicinkort markeres ikke ajourført i forbindelse med indlæggelser, hvilket dermed betyder, at
borgerens medicin administreres af hospitalet.

10

Public - KMD A/S

Selve markeringen foretages ikke af en person, men af et system på vegne af en autoriseret
sundhedsperson/organisation.
Normalt vil sygehuset ajourføre borgerens medicinkort samtidigt med at de udskriver borgeren, men
dette sker ikke altid. Sygehuset kan vælge at udskrive borgeren uden at ajourføre medicinkortet,
hvilket betyder, at medicinlisten ikke nødvendigvis er retvisende.

Ugyldigt medicinkort
I sjældne tilfælde kan Sundhedsdatastyrelsen (SDS) vurdere, at en borgers medicinkort er
fejlbehæftet. I sådan et tilfælde vil SDS sætte medicinkortet til “Ugyldig”. Et ugyldigt medicinkort vil
resultere i at medicinlistens overskrift ændrer status til “Ugyldig”, og at overskriftens baggrund
ændrer farve til gul.
Et “Ugyldigt” medicinkort, vil som alle andre handlinger på et medicinkort resultere i en ny version af
medicinkortet. Der vil derfor komme en FMK besked om, at der er sket ændringer og at medicinkortet
skal opdateres. Information om, at et medicinkort er “Ugyldigt” vil fremgå i opdateringsvinduet, men
det vil kun blive overført til den lokale medicinliste, hvis opdateringen gennemføres.
En bruger bør i dette tilfælde gøre én af to ting:
●

Kontakte borgerens læge med henblik på at få ham til at gennemgå borgerens medicinkort og
godkende det.

Seneste ajourføring
Øverst i opdateringsvinduet lige under overskriften vil det fremgå, hvem der sidst har foretaget en
markering af ajourføring af medicinkortet, og hvornår denne er foretaget. Ved at føre musen hen over
teksten, vil en pop op vise yderligere informationer om personen, der har gennemført den seneste
ajourføring.
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Synkronisering af medicin
Den nederste del af opdateringsvinduet viser den aktuelle medicin. Her er opdateringsvinduet delt op i
en venstre og en højre side.
●

●

Venstresiden viser ordinationerne fra FMK
○ Overskriften på denne kolonne er “Aktuel FMK”
○ I venstresiden af denne overskrift er der desuden en visning af, hvor mange løse
recepter der er på denne borgers FMK. Løse recepter vil blive beskrevet yderligere
under overskriften “Løse recepter”
Højresiden viser det lokale medicinkort.
○ Her listes alle de lokale ordinationer, også dem der oprindelig kom fra FMK. I takt med
at brugeren trykker “Godkend og synkronisér” til den enkelte FMK ordination i
opdateringen, vil denne ordination i opdateringsvinduets højreside, blive vist på
samme måde, som ordinationen vil se ud, når synkroniseringen er gennemført.

Ordinationerne vil blive vist i de samme grupperinger, som anvendes på den lokale liste. Hvis der i
data fra FMK er nye ordinationer, som endnu ikke er hentet ind i den lokale medicinliste, vil de blive
vist i gruppen “Nye ordinationer”.
Skulle en ordination skifte gruppe som konsekvens af en opdatering, vil den først flytte gruppe når
synkroniseringen er gennemført og brugeren er tilbage på den lokale medicinliste.
Ordinationer, som er nye eller ændrede siden sidste opdatering, bliver markeret med en gul
baggrundsfarve. Derfor skal brugeren gennemgå ordinationen og godkende den. Dette gøres ved at
klikke på ordinationen, hvorved ordinationens detaljevisning ses. Her kan brugeren gå den enkelte
ordination igennem, hvorefter den godkendes og synkroniseres.
For at få et bedre overblik over de ordinationer, som en bruger skal forholde sig til, vises kun de
ordinationer hvortil der er ændringer. For at få vist alle ordinationer bruges knappen ‘Vis uændrede
ordinationer’.

Hvis der er ændringer til en ordination, vises disse under hver ordination på opdateringsvinduet.
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Synkronisering
Når brugeren er færdig med at håndtere ændringerne på en ordination, vil disse ændringer blive
overført til borgerens lokale medicinliste i Nexus ved at klikke på ‘Godkend og synkronisér’ på
ordinationsdetaljen.

Ordinationer, som kun indeholder ændringer til recepter, udleveringer og andre bestillinger kan
godkendes og synkroniseres direkte fra opdateringsvinduet, men kan også godkendes fra
ordinationsdetaljen.

Hvis brugerne vælger at lukke opdateringsvinduet uden at godkende og synkronisere alle ændringer,
vil brugeren, under ‘Aktuel medicin’, blive gjort opmærksom på at synkroniseringen med FMK ikke er
fuldført.
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En FMK-opdatering er først endelig gennemført, når en bruger har synkroniseret alt borgerens
medicin. FMK-bjælken under ‘Aktuel medicin’ blive blå (/gul afhængig af om der er noget brugeren
skal være ekstra opmærksom på f.eks. borgeren er indlagt).

FMK-beskeden på aktivitetslisten forsvinder også først, når hele FMK-opdateringen er gennemført.

NB: I Nexus bliver FMK-bjælken automatisk rød på borgeren, hvis der er ændringer fra FMK, som har
udløst at borgerens medicinkort har fået et nyt versionsnummer. Der modtages ikke en FMK-besked i
Nexus, hvis der f.eks. er nye udleveringer til en ordination, da dette ikke udløser et nyt
versionsnummer.
Hvis en bruger vælger at klikke på ‘FMK-opdatering’, og der f.eks. en ny udlevering, så vil det af FMKbjælken fremgå at opdateringen kun er delvist gennemført, for at gøre brugeren opmærksom på, at
der er sket noget på borgerens medicinkort, men der vil ikke være en FMK-besked på denne borger.

Løse recepter
Løse recepter er recepter, som ikke er tilknyttet en FMK lægemiddelordination. Disse recepter vil ikke
blive hentet ind i den lokale medicinliste før lægen enten har tilknyttet dem til en eksisterende FMK
lægemiddelordination eller oprettet nye FMK lægemiddelordinationer og tilknyttet dem hertil.
Det er muligt at se hvor mange løse recepter, der er på borgerens medicinliste på FMK. Det ses i
opdateringsvinduet i form af et link i overskriften.

Når der klikkes på linket, vises de løse recepter i en pop op.
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Ved at klikke på pilen til venstre for recepten foldes hele receptinformationen ud. Hvis der er tilknyttet
en eller flere udleveringer til en recept, vil disse også blive vist.
Brugeren kan også, hvis nødvendigt, hente ikke aktuelle løse recepter. Dette gøres i
opdateringsvinduet ved at trykke på knappen ”Hent ikke aktuelle løse recepter” disse kan så
efterfølgende fremfindes i medicinlisten ved f.eks. at trykke på ”Vis alle løse recepter”.

Ny FMK-ordination
Når brugeren åbner detaljevisningen af en ny FMK-ordination vil den ligne de lokale ordinationers
detaljevisning. Der vil dog være nogle af felterne, som har en grå baggrund. Dette indikerer, at feltet
er låst (ikke redigerbart), da informationen kommer fra FMK.
En FMK-ordination vil stort set have de samme felter som en lokal oprettet ordination. Der er dog
følgende afvigelser:
●

●

FMK ID, versionsnummer
○ Data kan bruges i evt. samtale med lægen for at sikre, at det er den samme
ordination i den samme version. En ordination skifter versionsnummer hver gang
lægen foretager en ændring på ordinationen hvorimod ID’et forbliver det samme.
Ordineret af
○ Information om hvilken læge/sundhedsfaglig der oprettede ordinationen.
Denne information vises på en anden måde end på de lokale ordinationer grundet krav
fra FMK

●

Modificeret af
○ Den læge/sundhedsfaglige, som senest har foretaget en ændring på ordinationen.
Visning af borger, hvis denne har privatmarkeret en ordination.

●

Udleveringer
○ Eksisterer der en udlevering på ordinationen vil denne/disse blive vist her. Det vil altid
være den seneste udlevering der står øverst. Det er muligt at se alt informationen på
en udlevering ved at trykke på den grå pil til venstre for recepten.
○ Det skal angives hvilken af udleveringerne, der er den aktuelle. Præparatnavnet på
den valgte udlevering vil blive vist på medicinlisten og print. Denne funktionalitet
erstatter substitutionsmuligheden på de lokalt oprettede ordinationer.
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○

Ved at folde detaljerne ud på en udlevering, vil det fremgå hvilken organisation, der
har udleveret/indgivet medicinen. Hvis der er indgivet/udleveret medicin fra læge eller
hospital vil dette fremgå her, og det vil på medicinlisten blive vist hvornår dette senest
er sket.

Angiv fremtidig udlevering
Inde på ordinationen vil der under ‘Udleveringer’ blive vist en knap, hvis der er udleveringer at vælge
imellem.
Det er muligt at angive en fremtidig ikrafttrædelsesdato for en udlevering ved at klikke på ‘Angiv
fremtidig udlevering’.

Ved at klikke på knappen, får brugeren vist en pop op, der viser de udleveringer, som det er muligt at
sætte en fremtidig aktiveringsdato for. Det er kun muligt at vælge mellem de udleveringer, der har
samme styrke som den igangværende udlevering.
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Den fremtidige dato vil blive vist i oversigten.

Det er muligt at redigere/fravælge denne dato ved at trykke på ‘Angiv fremtidig udlevering’ knappen.
Vælges ‘Ingen fremtidig udlevering’ i pop op’en, slettes den tidligere angivne fremtidige
udleveringsdato.
Ønsker brugeren at tage en udlevering i brug før den fremtidige aktiveringsdato kan udleveringen
vælges, og brugeren skal godkende, at de vil tage den i brug før den fremtidige aktiveringsdato.
Er en fremtidig udlevering sat til at skifte midt på dagen, vil brugeren blive gjort opmærksom på dette
via et “i” - informationsikon, der vil være synlig både på dags- og ugeprint, samt på borgerens
medicinliste. Navnet på den nye udlevering vil først fremgå af borgerens medicinliste dagen efter, hvor
den nye udlevering gælder for hele døgnet.

●

Recepter
○ Eksisterer der en recept på ordinationen, vil denne/disse blive vist her. Det vil altid
være den seneste recept der står øverst. Recepternes gyldighedsperiode vises, samt
status – ’Åben’, ’Annulleret’, etc. Det er muligt at se alle informationer på en recept
ved at trykke på den grå pil til venstre for recepten.
17
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“Sammenfoldet” recept:

Receptens detaljer:

●

FMK ordination
○ Ved at folde denne overskrift ud (tryk på pilen til venstre), ses den information, som
kommer fra FMK. Denne funktionalitet kan bruges til at få et nøjagtigt billede af, hvad
der kom fra FMK. Det er altid den aktuelle version, der vises.
18
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Som nævnt ovenfor, vil en del af ordinationen være udfyldt fra FMK, og disse felter er ikke
redigerbare. Brugeren skal dog stadig selv udfylde følgende felter:
●
●
●

Doseringstype (kun i de tilfælde hvor den ikke er angivet på FMK)
Administration
Administrationsperioderne (kan være udfyldt fra FMK, men de skal altid gennemgås nøje)

Administrationsperioder
I en ordination fra FMK kan doseringen være angivet med én af følgende doseringsmetoder:
●
●
●
●
●
●
●

Fritekst
Efter skriftlig anvisning
Struktureret med enkelt fast doseringsperiode
Struktureret med enkelt PN doseringsperiode
Struktureret med op/nedtrapninger
Struktureret med parallel fast og PN doseringsperiode
Struktureret med flere perioder

Generelt om oprettelse af administrationsperioder
Når en autoriseret sundhedsperson opretter eller senere tilføjer/ændrer doseringen på en ordination,
hentes de ned i Nexus fra FMK på en måde hvor systemet helt eller delvist kan forhåndsudfylde
eventuelle administrationsperioder. Brugeren skal dog altid tjekke, at doseringen virker rimelig.
Administrationsperioder for ordinationer med dosering ud fra en fritekst eller efter skriftlig anvisning
skal udfyldes manuelt af brugeren.
For alle doseringer gælder det, at hvis der medfølger information om doseringens start og/eller
slutdato, så indsætter Nexus dem automatisk i dertilhørende felter på standard
administrationsperioden. Såfremt doseringens startdato i hentningsøjeblikket er passeret, sættes
doseringens startdato til dags dato.
Specielt for gentagelsesmønstre
Når en bruger opretter en doseringsperiode på baggrund af en FMK ordination, så skal brugeren
benytte en talværdi til at definere gentagelsesmønstret. Denne talværdi skal være mellem 1 og 360,
hvor 1 betyder daglig gentagelse, 7 ugentlig, 30 månedlig og 360 årlig gentagelse.
Oprettelse af lokale doseringsperioder er en anelse anderledes, da brugeren her definerer
gentagelsesmønsteret ud fra daglig, ugentlig, månedlig og årlig gentagelse.
Specielt for PN
I Nexus vises PN-doseringer fra FMK nu også i Administrationstidspunkter, hvor det tidligere kun var
faste doseringer der blev vist her. Det er ikke strengt nødvendigt for brugeren at tilføje
administrationsperioder til PN doseringer i Administrationstidspunkter, da PN administrationsperioder i
øjeblikket ikke benyttes andre steder.
Det betyder, at uanset om brugeren vælger at oprette PN doseringen som en administrationsperiode
eller ej, så vil ordinationen fremgå på medicinlisten under gruppen PN, den vil ikke have noget indhold
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i administrationskolonnen eftersom der kun udleveres efter behov (se afsnit om medicinlisten for
yderligere information)
Eventuelle PN udleveringer gives ud fra PN doseringsteksten eller efter lægens skriftlige anvisning.
Doseringsteksten findes på medicinlisten, ordinationsdetaljen og på printet
I det efterfølgende vises eksempler på oprettelse af administrationsperioder for hver
doseringsmetode.

Dosering ud fra fritekst
Når en ordination, der skal doseres ud fra en fritekst hentes fra FMK, indeholder den ikke udfyldte
administrationsperioder.
Den information, som brugeren kan benytte til at opbygge eventuelle administrationsperioder,
fremgår af doseringsteksten. I nedenstående eksempel er doseringen ”2 tabletter morgen, 1 tablet
aften”

Nexus opretter automatisk 7 doseringsdage som brugeren herefter tilpasser til det
gentagelsesmønster, der skal benyttes.
Det grønne kryds under doseringsdagene bruges til at tilføje en doseringsdag, og det røde kryds til
højre for doseringsdagene bruges til at slette den enkelte doseringsdag
Hvis brugeren starter med at tilføje et gentagelsesmønster, så viser Nexus med rød markering, hvilke
doseringsdage brugeren skal fjerne fra skemaet. Dette gøres som nævnt ved at klikke på det røde
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kryds ud for de uønskede doseringsdage.
I nedenstående eksempel gentages efter 1 dag.

Brugeren har på billedet herunder slettet de uønskede doseringsdage og indtastet
doseringsinformation fra doseringsteksten i administrationsperiodens tidspunktfelter.

Hvis en ordination har et gentagelsesmønster, der ligger udover de automatisk oprettede 7
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doseringsdage, kan brugeren benytte det grønne plus, hvis der skal tilføjes flere doseringsdage.
Hvis brugeren vælger først at tilføje det ønskede gentagelsesmønster, fx hver 14 dag, så lukker Nexus
selv for yderligere tilføjelse af doseringsdage, når dag 14 er blevet tilføjet.

Dosering efter skriftlig anvisning
Når der hentes en ordination fra FMK, der skal doseres efter skriftlig anvisning, opfører Nexus sig på
samme måde som ved fritekstdoseringer. Dog med den ene forskel, at doseringsteksten ikke
indeholder anden information end at ordinationen skal doseres efter skriftlig anvisning.
Brugeren må nødvendigvis have adgang til den skriftlige anvisning for manuelt at kunne udfylde og
oprette eventuelle administrationsperioder.

Struktureret dosering med en fast periode
Ordinationer med strukturerede doseringer oprettes, som nævnt tidligere, fra afsendersystemet på en
måde, hvormed FMK kan levere den nødvendige information, som Nexus skal bruge til selv at
forhåndsudfylde aktive og eventuelle fremtidige administrationsperioder.
Brugeren skal altid tjekke, at doseringen virker rimelig!

Herunder ses et andet eksempel på en struktureret fast dosering, hvor lægen har angivet, at borgeren
skal anvende medicinen 1 gang morgen, 1 gang middag og +1 gang om dagen. Klokkeslættet angives
i Nexus med et ur, og her skal brugeren selv indsætte det sidste tidspunkt for at kunne gemme
administrationsperioden i Nexus.
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Struktureret dosering med en PN periode
Ligesom for den faste periode er administrationsperioden forhåndsudfyldt med data fra FMK.

Herunder er et andet eksempel på en struktureret PN dosering. Her har lægen oprettet perioden med
retningslinjer, for hvornår medicinen bør tages, hvis der er behov for den. I dette eksempel er det 2
tabletter efter behov morgen og 2 tabletter efter behov aften.
Nexus oversætter morgen og aften til de tidspunkter, der i Nexus under Administration -> Vagter er
blevet sat op til at være morgen og aften. Opsætningen foretages af en systemadministrator.
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Struktureret dosering med en optrapning
I dette eksempel på en struktureret optrapning, startede optrapningen 2 dage før ordinationen blev
hentet ned i Nexus. De grå felter angiver passerede doseringsdage, og brugeren kan se i
dagskolonnen, at dag 1 var lørdag den 11. november 2017.

I billedet herunder vises et tilfælde, hvor det var nødvendigt for brugeren at flytte doseringsskemaet
således at første dag, der administreres medicin, er dags dato. Brugeren har rykket skemaet ved at
trykke på fremadikonet (pil frem) i bunden af doseringsskemaet. Brugeren kan fortryde fremrykningen
ved at vælge tilbage-ikonet (pil tilbage).
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Struktureret dosering med parallel fast og PN doseringsperiode
Dette første eksempel på en ordination, hvorpå der optræder flere doseringsperioder, indeholder en
fast og en PN doseringsperiode, der følges ad i hele doseringsforløbet.
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Struktureret dosering med flere doseringsperioder
Dette er et eksempel på en mere kompleks doseringsstruktur, der optræder her 2 faste
doseringsperioder og en PN doseringsperiode
1 faste periode går fra 16-11-2017 -> 30-11-2017
2 faste periode går fra 15-12-2017 -> 31-12-2017
Pn perioden går fra 16-11-2017 -> 31-12-2017

Bemærk at tidsrummet mellem de 2 faste doseringsperioder (01-12-2017 -> 14-12-2017) også
fremgår af administrationsskemaet med beskrivelsen ”Ingen dosering i denne periode”. Dette
refererer til den tomme periode mellem de to faste doseringsperioder.
Dette forhindrer ikke, at PN medicin udleveres ud fra de almindelige forskrifter, da PN
doseringsperioden løber uden afbrydelse mellem 16-11-2017 -> 31-12-2017
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Opdatering af FMK-ordination
Når der modtages en opdatering fra FMK til en eksisterende ordination, vil ordinationens detaljevisning
have to kolonner:

Aktuel:
●

●

Redigér ordination (venstre side)
○ Denne side er delvis redigerbar og viser hvordan ordinationen vil være efter
opdateringen. Det er på denne side at brugeren skal foretage eventuelle tilretninger til
administrationsperioder eller lignende.
Nuværende lokal ordination (højre side)
○ Denne side er blot en visning, som ikke er redigerbar. Her vises hvordan ordinationen
så ud lokalt før den igangværende opdatering. Dette er en hjælp til at se hvilke
ændringer, en opdatering vil betyde for de enkelte felter.

I værktøjslinjen findes knappen “Vis historik”. Ved at trykke på denne knap vil ordinationen skifte
visning, så den sædvanlige historikvisning vil blive vist i højresiden af ordinationen. Det bliver derved
muligt at tilføje et notat. Venstre siden af ordinationen skifter ikke indhold, når der trykkes på “Vis
historik”.

Ordinationer hvor der er forskel i styrken på ordination og udlevering
I enkelte situationer, kan der være forskel på styrken på en ordination og en af dens tilhørende
udleveringer. Når der i ordinationens detaljevisning vælges en udlevering, vil det efterfølgende være
dennes styrke, som vises på medicinlisten og medicinprintet. Doseringsteksten og
administrationsperioden skal derfor tilrettes, så de stemmer overens med den nye styrke. Ellers kan
det på medicinlisten og printet fremstå, som om borgeren skal have halvt eller dobbelt så meget
medicin, som lægen har ordineret.
Problematikken kan fx opstå i følgende situationer:
1. Lægen opretter en ordination med fx. styrke 20mg. Samtidig opretter han en tilhørende recept med
en styrke på fx 10 mg. Herved udleverer apoteket medicinen i 10 mg
2. Lægen opretter en ordination med styrke 20 mg. Samtidig opretter han en tilhørende recept også
med en styrke på 20 mg. Apoteket har ikke denne styrke hjemme og udleverer derfor dobbelt så
mange tabletter med styrken 10 mg.
For at imødekomme denne problematik, er der udviklet en funktionalitet, som giver brugeren en
advarsel, hvis der er forskel på styrken på ordinationen og den valgte udlevering. Brugeren skal
derefter skrive en ny lokal doseringstekst i et nyt doseringsfelt. Feltet hedder “Dosering
(ændret styrke på udlevering)”, og er kun synligt, når der vælges en udlevering med en anden styrke
end ordinationens. Se nedenstående screenshot.
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Det er teksten fra dette nye doseringsfelt, som bliver vist på medicinliste og print. Brugeren skal
samtidig huske at tilrette administrationsperioden, så den stemmer overens med den nye
doseringstekst (og styrken på medicinen).

Deres gives også en advarsel, når der skiftes tilbage til en udlevering, hvor styrken igen passer med
ordinationens, så brugeren husker at rette administrationsperioden tilbage igen.
Den oprindelige doseringstekst fra FMK vil hele tiden kunne ses på ordinationens detaljevisning.
Bemærk, hvis der er tale om en ordination med kombineret doseringstype, så er det de eksisterende
“delte doseringsfelter”, som skal rettes til.

Opfølgningsdatoer
På ordinationsdetaljen er der et felt, der kan indeholde eventuelle opfølgningsdatoer, som lægen har
oprettet.
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Hvis der er opfølgningsdatoer, vil disse også blive vist på medicinlisten:

Ordinationer med passeret eller fremdateret dosering
På billedet herunder vises 2 ordinationer, en med et (>>) ikon og en med et (<<) ikon, disse ikoner
indikerer om ordinationens dosering er fremdateret eller passeret.
Hvis en ordination pt. ikke har en aktiv doseringsperiode, men indeholder en fremtidig
doseringsperiode vises den med et (>>) ikon foran. Brugeren kan se, hvornår doseringsperioden
starter ved at føre musen henover ikonet.
Ordinationer, der kun indeholder passerede doseringsperioder, vises kun på medicinlisten så længe
deres behandlingsperiode ikke er afsluttet. Brugeren bliver gjort opmærksom på dette ved at
ordinationen har et (<<) ikon foran, og kan få information om sidste doseringsdag ved at føre musen
hen over ikonet.
Hvis en ordination befinder sig imellem en passeret og en fremdateret doseringsperiode, så vises den
med (>>) ikonet for den fremdaterede doseringsperiode.

Ordinationer på pause
Lægen kan sætte en FMK-ordination på pause, og data modtages efterfølgende i Nexus via en
opdatering af FMK.
Når der gennemføres en FMK-opdatering, hvor en af ordinationerne er sat på pause, sker følgende:
●

Pausens start- og evt. slutdato vil fremgå af felterne “Pause startdato” og “Pause slutdato”,
som opdateres via synkronisering med FMK.

●

Administrationsperioderne vil blive opdateret.

●

Ordinationen markeres, som vist på billeder herunder, med et pause-symbol: “II” (svarer til
pause-symbolet på en medieafspiller).

●

Hvis ordinationen aktuelt er pauseret, er teksten grå og kolonnerne med givningstidspunkter
er tomme.
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●

Hvis pausen først begynder i fremtiden, vil teksten være sort som normalt, men markeret med
et pause-symbol. Kolonnerne med givningstidspunkter er udfyldt indtil pausens start.

●

Efter synkronisering vil ordinationen som udgangspunkt blive placeret nederst i den gruppe,
den aktuelt tilhører. Alt efter pausens start- og sluttidspunkt, kan ordinationen på pausens
start- og slutdato blive placeret i gruppen ”Medicin, hvor dosis varierer indenfor perioden…”

Selv om en ordination er pauseret, vil den stadig fremgå på udskrifter af medicinlisten. Pausen vil på
udskriften være tydeligt markeret, og på samme måde som i medicinlisten, vil pause-symbolet samt
pausens start- og evt. slutdato fremgå. Givningskolonnerne er tomme, så længe pausen er aktiv.

Historik på ordinationer
Ordinationshistorik kan fremfindes enten for en enkelt ordination eller for det samlede medicinkort.

På den enkelte ordination
På ordinationsdetaljen vises der i venstre side af skærmen historikken ift. ændringer på ordinationen,
f.eks. ændringer fra FMK eller ændringer foretaget af brugeren på ordinationen.
Historikken for handlinger ifm. indkøbskurven, oprettelse af receptanmodninger eller genbestillinger,
kan vælges i rullemenuen ved siden af ’Historik’:

Nederst på ordinationsdetaljen er det muligt at få vist den detaljerne for den gældende FMK
ordination, hvor data vises som den ser på FMK online.
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Generel medicin historik på borgeren
For at tilgå historikken for hele borgerens medicinkort vælges ”Historik” i Medicinmenuen. Ved klik på
”Hent alle FMK historiske ordinationer”, kan brugeren i datofeltet indtaste, hvor langt tilbage der
ønskes at se historik for.
Ordinationer der har været oprettet og afsluttet mellem 2 hentninger af ”FMK opdatering”, vil også
fremgå efter klik på ”Hent alle FMK historiske ordinationer”.

For at tilgå historikken for historiske ordinationer skal brugeren gå ind på detaljevisning for
ordinationen og scrolle ned i bunden til folde ud menuen ”FMK historik”.
Ved at folde ”FMK historik” ud vises en liste over eventuelle tidligere og igangværende
doseringsperioder, disse kan så, som vist på nedenstående billede, foldes ud for yderligere
information.
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Udløbet ordination
Hvis der på en ordination står at den er udløbet, betyder dette at behandlingsslutdatoen er
overskredet.

For at fjerne ordinationen fra Nexus sættes en lokal behandling slutdato på.

Administrativ sletning
Hvis en organisation ved en fejl har oprettet en ordination, recept eller udlevering kan organisationen
anmode sundhedsstyrelsen om at få den administrativt slettet.
En administrativ sletning er en form for makulering af oprettelsen, der gør, at den forsvinder ud af
systemet.
I Nexus bliver brugeren kun gjort opmærksom på, at noget er blevet administrativt slettet, hvis det
allerede er synkroniseret ind på det lokale medicinkort.
Herunder er et eksempel på en administrativ sletning af en ordination der i forvejen eksisterer i
Nexus.

Efter synkronisering forsvinder den med det samme fra den lokale medicinliste, men vises i Nexus
lokal historik.
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Dosisdispenseret medicin
I opdateringsvinduet bliver brugeren gjort opmærksom på, at der findes åbne recepter til
dosisdispensering eller information om fra hvilket apotek og hvornår en dosispakke er udleveret.

Efter synkronisering vises det, som i billedet herunder, på medicinlisten:

På medicinlisten er det også muligt at få vist en pdf-visning af dosisdispenseringkortet fra FMK ved at
klikke på ’Vis dosisdispenseringskort’.
Har f.eks. lægen sat dosisdispenseringen i bero, vil dette tydeligt fremgå af medicinlisten, efter
medicinkortet er synkroniseret med FMK:

Privatmarkeret medicin
Privatmarkeret medicin er ordinationer, hvor borgeren har udtrykt ønske om, at ordinationen ikke er
tilgængelig for andre end lægen, som har ordineret det. Derfor vil det ikke være muligt at se det
ordinerede præparat, med mindre borgeren har givet samtykke til at se det.

Når en borger ikke har givet samtykke
Når den seneste version af borgerens medicinkort hentes fra FMK til Nexus, vil en privatmarkeret
ordination, hvor borgeren ikke har givet samtykke til at se denne, se således ud:
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Den lille lås + tekst i højre hjørne indikerer, at det er en privatmarkeret ordination, hvilken også
fremgår af ordinationens manglende indhold.

Når en borger har givet samtykke
Hvis kommunen har indhentet samtykke fra borgeren til at se borgerens privatmarkerede
ordinationer, vil det være muligt at se disse. Samtykket skal registreres i skemaet “Privatmarkerede
ordinationer på FMK”. Der skal sættes flueben i samtykke, angives en startdato og hvis samtykket er
tidsbegrænset, skal der også angives en slutdato.

Når en bruger har rettighed til at se privatmarkerede ordinationer, og skemaet er udfyldt og gemt
med en markering i feltet “Samtykke”, vil en privatmarkeret ordination blive vist på samme måde som
de andre ordinationer. Dog vil der stadig være et låseikon for at indikere, at den er privatmarkeret. Se
rød markering nedenstående.
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Hvis det er borgeren, der selv har foretaget en privatmarkering af en ordination (f.eks. via en
borgerportal), vil dette fremgå af Nexus under ’Aktører’ på ordinationsdetaljen.

Tidsbegrænset samtykke
I skemaet “Privatmarkerede ordinationer på FMK”, kan der angives en slutdato på samtykket. Hvis
denne slutdato overskrides, vil ordinationerne stadig være synlige i den lokale medicinliste indtil
næste FMK opdatering.
Når der trykkes på ‘ FMK opdatering’ vil den sædvanlige todelte opdateringsskærm komme frem. Den
privatmarkerede ordination vil i dette tilfælde have en venstre side hvor ordinationen ikke er synlig,
og en højre side, hvor den er.
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Når detaljevisningen af ordinationen åbnes, vil der være sat en Behandlingslutdato = dags dato. Ved
at føre musen hen over spørgsmålstegnet til højre for “Behandlingslutdato” vil brugeren kunne se, at
det skyldes manglende samtykke.

Efter synkroniseringen vil ordination ikke længere fremgå af medicinlisten. Den vil dog stadig kunne
ses i medicinhistorikken.

Tilsidesæt privatmarkering
I opdateringsvinduet vil knappen ‘Tilsidesæt privatmarkering” være tilgængelig i værktøjslinjen, hvis
borgeren ikke har givet samtykke. Denne handling er en såkaldt “værdispringshandling” og bør kun
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anvendes hvis: “Det er nødvendigt til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige
hensyn til patienten”.
Brugeren vil således foretage en værdispringshandling, hvilket ikke må forveksles med et “her og nu
samtykke” fra borgeren.

Denne mulighed skal kun tages i brug i nødstilfælde og akutte situationer, hvor borgerens samtykke
ikke er blevet indhentet. Det kunne fx være fordi, en borger har været udsat for en ulykke, og at der
derfor er akut behov for at vide, hvilken medicin borgeren får.
Når der klikkes på ‘Tilsidesæt privatmarkering’ vil der komme en pop up frem, hvor en bruger får
mulighed for at bekræfte ønsket om at fortsætte uden borgerens tilladelse og derved foretage en
værdispringshandling. Dette vil blive registreret på FMK. Hvis brugeren vælger at fortsætte, vil en pop
op med alle ordinationer inklusiv privatmarkerede ordinationer blive vist.
Dette er udelukkende en visning og kan ikke hentes ned. En ordination med privatmarkering vil stadig
være markeret med et låseikon.
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Lås FMK-ordination op
Hvis lægen har tastet forkert eller lavet en fejl, som omgående skal rettes, og lægen ikke selv har
mulighed for at rette den, vil det være muligt at låse FMK ordinationer op. Dette gøres ved at trykke
på knappen “Redigér ” i værktøjslinjen på ordinationens detaljevisning.

Der åbnes en pop-up, hvor brugeren skal bekræfte, at felterne på FMK ordinationerne gøres
redigerbare og at dette vil blive noteret i historikken.

Herved vil følgende felter blive låst op:
●
●
●

Behandlingsstart/-slut
Pause start/-slut
Indikation

Data rettes kun i det lokale system - ikke på FMK.
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Receptanmodning og genbestilling – ”indkøbskurven”
For FMK-ordinationer er det muligt at bestille medicin enten i form af en receptanmodning til lægen
eller en genbestilling til apoteket. Disse bestillinger samles i en ”indkøbskurv”.
Det er ikke muligt at foretage en FMK genbestilling/receptanmodning på lokalt oprettede ordinationer,
eller på privatmarkerede ordinationer.

For at gennemføre en bestilling vil brugeren blive bedt om at logge på FMK, hvis denne ikke allerede
er logget ind. Når en bruger ønsker at bestille medicin, tjekker Nexus om bestillingen på den enkelte
ordination handler om:
•

en receptanmodning, hvis der ikke forefindes en åben recept på ordinationen.
Receptanmodninger sendes til en læge. Først når der ligger en åben recept kan der
genbestilles medicin.

eller
•

en genbestilling, hvis der allerede er en åben recept på ordinationen.
Genbestillinger sendes til apoteket.

Når en bruger bestiller medicin, samles bestillingen i en ’indkøbskurv’. Dermed sikres det, at der kun
sendes én samlet bestilling til apoteket, så f.eks. borgere, der får leveret deres medicin kun skal
betale for én levering. Der kan forekomme tre forskellige scenarier, når man opretter bestillinger alt
efter om det drejer sig om en indkøbskurv kun med receptanmodninger, kun genbestillinger eller en
indkøbskurv med både receptanmodninger og genbestillinger.
Hvornår den samlede bestilling sendes til apoteket afgøres alt efter indholdet i indkøbskurven:
•

kun receptanmodninger – sendes til den relevant læge(r). Når lægen har oprettet en
recept, opretter Nexus automatisk en genbestilling, der sendes til apoteket. Genbestillingerne
sendes dog først til apoteket, når lægen har reageret på receptanmodningen. Hvis lægen
annullerer én af receptanmodningerne i indkøbskurven, sendes de andre samlet afsted som
genbestillinger til apotek, så snart der er oprette en recept på dem alle.

•

kun genbestillinger – sendes som én samlet bestilling til apoteket, så snart indkøbskurven
sendes.

•

både receptanmodninger og genbestillinger - For at tilgodese, at der kun sendes én
bestilling til apoteket, sendes genbestillingerne først til apoteket, når lægen har reageret på
receptanmodningerne enten ved at oprette en recept eller annullere receptanmodningen. Det
betyder, at genbestillingerne afventer svaret fra lægen på receptanmodningerne. Er der
genbestillinger, som man ønsker at sende til apoteket med det samme uden at afvente lægens
svar på receptanmodningerne, kan dette vælges, når man sender indkøbskurven. (se afsnittet
’Genbestilling’.
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Tilføj bestilling til indkøbskurven
Tilføj en ordination til indkøbskurven ved at
1) Sætte flueben ud for de ønskede ordinationer
2) Klik på knappen ’Bestil’

3) Det vil af indkøbskurvsikonet fremgå, hvor mange bestillinger, der ligger i kurven
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For at åbne indkøbskurven og sende bestillingen afsted, klikkes på indkøbskurvsikonet.

Indhold i indkøbskurven
Indkøbskurven viser en oversigt over den medicin, som brugeren har valgt at bestille. Det vil tydeligt
fremgå om det er en receptanmodning eller en genbestilling, der skal foretages. Alt afhængig af
hvilken type, der er tale om, vil det være muligt at tilføje forskellig information til bestillingen (se
beskrivelse nedenfor).
I indkøbskurven indeholder viser også den på borgerens medicininformationsskema angivne
leveringsinformation (se billede på næste side).
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Hvis brugeren har behov for at tilføje yderligere bestillinger til indkøbskurven, inden den samlede
bestilling sendes afsted, klikkes på ’Annullér’. Brugeren returnerer dermed til medicinlisten, og har nu
mulighed for at tilføje yderligere ordinationer til indkøbskurven. Dog vil evt. tilføjet information f.eks.
valgt pakningsstørrelse, ikke blive gemt, hvis brugeren vælger at klikke på ’Annullér’.

Hvis brugeren ønsker at fjerne en ordination fra indkøbskurven, gøres dette ved at klikke på det røde
’X’, hvorefter ordinationen fjernes med det samme.
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Receptanmodning

Følgende information vises ved en receptanmodning:
•
•

Præparatnavn, indholdsstof, form, styrke
Dosering – hentes fra ordinationsdetaljen

Brugeren har mulighed for at tilføje:
•

Pakningsstørrelse:
Hvis der på ordinationsdetaljen i feltet “Pakningsstørrelse” er angivet en værdi, vil denne blive
vist som forslagsværdi i feltet ”Pakningsstørrelse”. Det kan frit redigeres af brugeren, hvis der
ønskes en anden pakningsstørrelse. (ikke obligatorisk felt)

•

Antal pakninger (obligatorisk felt)

•

Bestillingsinformation til apoteket (140 tegn):
Denne information sendes ikke til lægen, men til apoteket, når Nexus automatisk opretter en
genbestilling.

•

Læge:
Her tilføjes automatisk borgerens praktiserende læge, hvis en sådan allerede er tilknyttet
borgeren. Det vil dog være muligt at ændre modtageren af receptanmodningen til en anden
læge eller at sende receptanmodningen til flere læger, ved at tilføje dem i feltet.
Hvis der ikke er tilknyttet en praktiserende læge til borgeren, skal der fremsøges en læge ved
at klikke på feltet inden receptanmodningen kan oprettes. To receptanmodninger kan godt
sendes til hver deres læge, f.eks. den ene til den praktiserende og den anden til en
speciallæge.

Privatmarkeret medicin
FMK giver lov til at man fra Nexus kan genbestille bestille privatmarkeret medicin, men brugeren kan
ikke anmode om en receptfornyelse.
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Genbestilling

Følgende information vises ved en genbestilling:
•

Præparatnavn, indholdsstof, form, styrke

•

Dosering – hentes fra ordinationsdetaljen

•

Pakningsstørrelse – hentes fra recepten

•

Bestillingsinformation til apoteket (140 tegn) – (ikke obligatorisk)

•

Send til apotek nu – denne mulighed vil kun blive vist hvis indkøbskurven også indeholder
receptanmodninger. I tooltippet fremgår det, hvad et flueben hér betyder:
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Leveringsinformation
Leveringsinformationen hentes fra skemaet “Medicininformation”. Dette skema skal derfor være
udfyldt, før der kan foretages en receptanmodning/genbestilling.

•

Apotek:
Hvis der er tilknyttet et apotek til borgeren, vil dette apotek automatisk blive tilføjet til den
samlede bestilling i indkøbskurven. Det vil dog være muligt at ændre apoteket til et andet.
Hvis der ikke er tilknyttet et apotek til borgeren, skal der fremsøges et apotek inden
bestillingen kan sendes til FMK.

•

Levering:
Her vises det, der er valgt på medicininformationsskemaet

•

Adresse:
Hvis det er valgt at medicinen skal leveres til borgers adresse, er det muligt at vælge mellem
adresserne fra borgerens stamdata (Folkeregisteradresse 1, Folkeregisteradresse 2 og
Supplerende adresse).

•

Leveringsinformation:
Feltet giver mulighed for at tilføje information, såsom hvem medicinen skal udleveres til, hvis
det er en anden end borger.

Når bestillingen sendes
Når brugeren klikker på ’Send’, vil de blive mødt af en bekræftelses pop op, hvorefter bestillingerne
sendes og indkøbskurven tømmes. Herefter vises der på medicinlisten en ’Genbestillingspil’ ud for de
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ordinationer, der er bestilt. Genbestillingspilenes tooltip vil informere om, hvor i processen en
bestilling er:

Nexus vil hele tiden stå og ”lytte” på, om der er kommet svar på receptanmodninger, så
genbestillingen sendes afsted til apoteket, så snart der er kommet svar fra lægen. Når bestillingerne
er sendt til apoteket, vil et tooltip afspejle dette.

Efter bestillingen er sendt afsted
Når den samlede bestilling er sendt afsted og indkøbskurven er tømt, har brugeren to muligheder i
rullemenuen ud for ’Bestil’:
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Send til apotek nu
Det er muligt at sende de genbestillinger, der afventer receptanmodninger, til apoteket med
det samme, hvis man ikke længere ønsker at de skal afvente lægens svar. Dette gøres ved at:
1) Sætte flueben ud for de ønskede ordinationer
2) Vælge ’Send til apotek nu’ i rullemenuen

Annullér afsendt bestilling
Det er muligt at annullere en afsendt bestilling inden denne er håndteret.
Dette gøres ved at:
1) Sætte flueben ud for de ønskede ordinationer
2) Vælge Annullér bestilling’ i rullemenuen
3) Herefter forsvinder ’genbestillingspilen’ fra medicinlisten.

Lægen har annulleret receptanmodningen
Har lægen annulleret en receptanmodning, sendes øvrige genbestillinger afsted, uden en genbestilling
på den pågældende ordination. Ikonet nedenfor vil blive vist, hvis receptanmodningen er annulleret:

Annulleringsårsagen vises under punktet ’Recepter’ på ordinationsdetaljen. For at få vist
afvisningsårsagen, skal FMK opdateres, så årsagen kan hentes.
Den afviste genbestillingspil forsvinder efter første gang man har været inde på ordinationsdetaljen.
Receptanmodningen kan have følgende afvisningsårsager:
•
•
•
•
•
•
•

Behandlingen er afsluttet
Receptfornyelsen kræver ny blodprøve
Receptfornyelsen kræver konsultation
Kontakt din læge hvis recept ønskes
Recepten skal fornys der, hvor du går til kontrol
Recepten skal fornys af den læge, der sidst udskrev medicinen
Receptanmodning fortrudt

Apoteket har afvist genbestilling
Har apoteket afvist en genbestilling ved at ugyldiggøre recepten vil dette fremgå af
ordinationsdetaljen:
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Bestillingshistorik
På ordinationsdetaljen vil det i historikken under punktet ’Bestillinger’ fremgå hvornår og hvem
bestillingen er foretaget af.

Det er også muligt at se detaljer for bestillinger på ordinationen nederst på ordinationsdetaljen under
menupunktet ’Bestillinger’.
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Ordinationer - Yderligere information
I den nederste del af en ordination ses et afsnit
kaldet “Yderligere information”. De enkelte
emner i afsnittet er som udgangspunkt foldet
sammen. En bruger har mulighed for at folde
ud/åbne og dermed se de ønskede informationer
efter behov. Ud over, at brugeren aktivt vælger
de informationer, som der ønskes vist, gør det
også selve indlæsningen hurtigere, da data først
hentes, når emnet foldes ud

Brugeropsætning
For at en bruger kan anvende FMK funktionaliteten, skal deres FMK profil sættes op. Dette gøres inde
på medarbejderens stamoplysninger. De påkrævede felter kan findes under overskriften “Ekstern
system identifikation”. Hvad der skal noteres at oplysninger, afhænger af hvilken gruppe brugeren
tilhører. Brugere kan deles op i følgende grupper:
●
●
●

Brugere med autorisationskode
Brugere som er medhjælp for en bruger med autorisationskode (Studerende)
Trusted rolle (kommunal ansatte til medicinhåndtering)

Opsætning for de forskellige grupper vil blive gennemgået nedenfor.
Husk at rettigheder til de forskellige felter skal sættes op i den rollebaserede sikkerhed (se manual for
rollebaseret sikkerhed).

Brugere med autorisationskode
En bruger, som skal kunne logge på FMK, skal have registreret følgende informationer på deres
brugerprofil inden de kan anvende FMK:
●
●
●

CPR-nummer
FMK rolle (Sygeplejerske eller Social- og sundhedsassistent)
Autorisationskode
○ Denne kode skal matche den autorisationskode, som medarbejderen har i det
nationale register. Det er en kode, de har fået tildelt af Sundhedsstyrelsen.

På nedenstående screenshot af brugerprofilens detaljevisning er de påkrævede felter hver især
markeret med en rød firkant.
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For denne brugergruppe gælder det, at når en bruger prøver at logge på FMK, tjekker FMK op imod
den nationale autorisationsliste. Hvis en medarbejder har et certifikat, men ingen autorisationskode,
vil vedkommende ikke kunne logge på FMK.

Medhjælp for en bruger med autorisationskode (studerende)
“Medhjælp for en bruger med autorisationskode” er de medarbejdere, som skal arbejde på vegne af
en anden person, når de anvender FMK. Det vil typisk være studerende, som i deres praktik arbejder
på vegne af deres vejleder.
Denne funktionalitet er afhængig af, at kommunen har lavet en trust-aftale med FMK. Dette skyldes,
at der anvendes et lokalt bemyndigelsesregister, og ikke bemyndigelsesregistret hos FMK.
For at en medhjælper kan anvende FMK, skal følgende informationer være registreret på
brugerprofilen:
●
●
●

CPR-nummer
FMK rolle (Assistent for Sygeplejerske eller Assistent for Social- og sundhedsassistent)
Bruger de er medhjælp for
○ Navn
○ Startdato
○ Slutdato (hvis kendt)

Bemærk at disse felter først vil blive vist i brugergrænsefladen, når der vælges en “Assistent for …”
rolle.
En medhjælper kan kun arbejde på vegne af én anden bruger.
På nedenstående screenshot af brugerprofilens detaljevisning, er de påkrævede felter hver især
markeret med en rød firkant.
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For denne brugergruppe gælder det, at når en bruger prøver at logge på FMK, medsendes
autorisationskode på den medarbejder, brugeren er medhjælp for. FMK vil tjekke dette op imod den
nationale autorisationsliste. Medhjælpen skal stadig have sit eget medarbejdercertifikat.

Mine medhjælpere
Medhjælpsfunktionaliteten sørger for, at autorisationskoden medsendes, på den bruger, som
medhjælperen er medhjælp for. Dette vil blive registreret i FMK ved hver kald. Derfor er det vigtigt, at
en bruger altid kan få et overblik over, hvilke brugere, der er registreret som deres medhjælpere.
Denne oplysning findes under den brugerens stamoplysninger. Under overskriften “Mine medhjælpere”
vil den sundhedsfaglige altid kunne se, hvem der arbejder på vegne af hende/ham. Det fremgår også
på nedenstående billede, hvor “mine medhjælpere” er markeret med en rød firkant.
En sundhedsfaglig kan godt have flere medhjælpere samtidig.
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Trusted rolle (Kommunal ansat til medicinhåndtering)
Den trustede rolle skal bruges for medarbejdere, som er trusted af kommunen til at arbejde med
medicinansvar. Det drejer sig udelukkende om medarbejdere, som ikke har en autorisationskode, men
som i deres arbejde alligevel arbejder med medicinhåndtering. Det kan fx. være pædagoger eller
plejehjemsassistenter.
Denne funktionalitet er afhængig af, at kommunen har lavet en trust-aftale med FMK.
Før disse medarbejdere kan anvende FMK, skal følgende informationer være registreret på deres
brugerprofil.
●
●
●

CPR-nummer
FMK-rolle (Kommunal ansat til medicinhåndtering)
Trust-baseret aftale
○ Dette er kommunens godkendelse af, at medarbejderen er trusted af kommunen
○ Bemærk dette felt vil først blive vist i brugergrænsefladen, når brugeren har rollen
“Kommunal ansat til Medicinhåndtering.

På nedenstående screenshot af brugerprofilens detaljevisning, er de påkrævede felter hver især
markeret med en rød firkant.
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For denne brugergruppe gælder det, at når en bruger prøver at logge på FMK, så medsendes der ikke
et autorisationsnummer. Derimod informeres FMK om at medarbejderen er “trusted” af kommunen.
Det er derfor kommunen, der er ansvarlig for hvilke brugere, som får lov til at anvende FMK med
denne rolle. Det anbefales derfor at det grundigt vurderes, hvilke brugere der får rettigheder til at
oprette en “trust-baseret aftale”. Se endvidere manualen “Rollebaseret sikkerhed”.
Brugere, der arbejder på en “Trustet” løsning, kan ikke tilknytte en borger til FMK.
FMK-tilknytningen kan kun foretages af en bruger med egen autorisationskode.
Den trustede bruger skal stadig have sit eget medarbejdercertifikat.
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Digital signatur
En bruger skal have en digital signatur for at kunne forbinde til FMK. Den ligger centralt på en server,
hvor den kan tilgås fra enhver computer.
Login sker ud fra brugerens KMD Nexus login-informationer. Når brugeren forsøger at forbinde til FMK
vil systemet automatisk hente informationerne om den aktuelle digitale signatur på den centrale
signaturløsning og derved logge på FMK.
Dog skal brugeren første gang der logges på FMK indtaste sit Nexus brugernavn og adgangskode.
Systemet husker derefter disse login-informationer i 9 timer.

54

Public - KMD A/S

Rollebaseret sikkerhed
FMK funktionaliteten er styret af den rollebaserede sikkerhed. Se venligst Manual for rollebaseret
sikkerhed for info vedrørende opsætning af FMK-roller.
Det anbefales, at der laves særskilte FMK-roller i stedet for at tilføje rettighederne til den eksisterende
“medicin” rolle. Der vil således eksistere følgende roller:
●

Medicinrolle - de allerede eksisterende medicin rettigheder

●

FMK-rolle
○ Bør indeholde rettighederne til
■ FMK-tilknytning (hvis ikke alle FMK brugere skal kunne gøre dette, skal det
også være tilknyttet en særskilt rolle)
■ FMK-opdatering
■ FMK Forny recept/genbestil

●

Rolle til privatmarkering
○ Da det måske ikke er alle medarbejdere, som skal have lov til at arbejde med
privatmarkerede ordinationer, anbefales det, at denne rettighed holdes adskilt.

●

Rolle til værdispringshandling
○ Rettigheden til dette bør være en særskilt rolle
■ Funktionaliteten må kun anvendes i nødstilfælde og akutte situationer, hvor
borgerens samtykke ikke er blevet indhentet.
■ På den anden side skal det sikres, at et passende antal brugere har
rettigheden, da det i en nødsituation kan være meget vigtigt at have det fulde
kendskab til en borgers medicinering.
■ Hvis en borger har været udsat for en ulykke eller på anden måde er ude af
stand til at kommunikere, kan personalet have akut brug for at vide, hvilken
medicin borgeren får.
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