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Kære alle Nexus brugere
Nexus er netop blevet opdateret med følgende:

Medicin – PN
Bemærkningsfeltet fra ordinationsdetaljen er tilføjet PN funktionaliteten. Det betyder at feltet
adm. enhed, der er angivet på ordinationsdetaljen, altid vil være et obligatorisk felt, også på
lokalt oprettede ordinationer. Feltet benyttes til at angive enheden, når der udleveres PN medicin.
Angivelsen på ordinationsdetaljen:

Denne benyttes på PN siden:

Både bemærkningsfeltet og adm. enheden fra ordinationsdeljen bliver vist i pop op’en, når PN
medicinen opmåles, kontrolleres eller udleveres.

Fra februar releasen (efter 25/2) vil bemærkningerne også fremgå af PN oversigten
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Fremsøg borger – fremsøg på telefonnummer
Det er nu muligt at fremsøge en borger på et telefonnummer, der er registreret på borgerens
stamdata side. Indtastes det fulde telefonnummer vises borgeren i søgeresultatet. Vær opmærksom på, at telefonnummeret ikke vises i søgeresultatet.

Er der behov for at se telefonnummeret og yderligere stamoplysninger på borgeren, kan telefonnummeret indtastes i søgefeltet og der kan klikkes på ”Søg”, herved vises en borgerliste
med borgere, der matcher søgningen.

Borgerbjælke – kaldenavn i borgerbjælken
Hvis borgeren har et kaldenavn kan dette angives i borgerens stamdata i feltet ”Kaldenavn”.
Kaldenavnet vil derefter kunne ses i borgerbjælken ved siden af det cpr. registeret navn.
Felter må KUN anvendes til et kaldenavn.

Borgerbanner – borgerstatus vises i mouse over
Borgerens borgerstatusser for de seneste 6 måneder kan ses ved mouse over på feltet ”Borgerstatus” i borger banneret. Hvis der ikke har været ændringer i borgerens borgerstatus de
seneste halve år vises teksten ”Der har ikke været ændringer det sidste halve år”.
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God idé - fif
Generelt kan man anvende CTRL F, hvis man skal søge specifik information.
Dette kan derfor også anvendes i Nexus.
Når du trykker CTRL F, åbner der et søgefelt i højre hjørne, her skriver du det ord, du ønsker
at søge på, det søgte ord vil så fremtræde med lys farve. Kan eksempelvis anvendes under
Observationer, hvor man vil se observationer omkring fald.

På vej …


Ændring af arbejdsgang i forbindelse med FSIII
KMD frigiver et nyt design i Nexus, som skal understøtte FSIII. Det betyder, at der skal
ske en overgang fra brugen af PLAN til et nyt Tilstandsoverblik.
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