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Nyt Elektronisk Omsorgssystem
KMD er valgt som leverandør til håndtering af den Elektroniske Omsorgs Journal (EOJ), der er
skrevet kontrakt den 30. oktober 2017. EOJ systemet hedder
Nexus og vil blive implementeret foråret 2018.
Fælles Sprog III
– hvad er det?
Ved implementeringen af Nexus, skal vi ligeledes have implementeret Fælles Sprog III (FSIII).
En fælles kommunal metode til
dokumentation og udveksling af
Aktiviteter
data på social- og sundhedsområDer er nedsat arbejdsgrupper til at dække de forskellige fadet.
ser i hele implementeringsfasen – se projektorganisation.
En del af den Nationale Strategi
for Digitalisering i SundhedsvæseAktiviteterne i implementeringsforberedelserne er startet og
net – Digitalisering med effekt.
relevante medarbejdere bliver indkaldt til denne mobilisering.
Formål:
Bidrage til sammenhæng, kvalitet
Resten af 2017 vil der være fokus på arbejdsgange, foranog effektivisering i den kommunadring og uddannelse. Superbrugergruppen skal på FSIII
le social- og sundhedsfaglige indmetode kursus, så de bliver i stand til at kunne undervise
sats for den enkelte borger.
alle brugerne. Systemadministratorerne skal ligeledes på
kursus, for at kunne beslutte og konfigurere den Nexus løsFokus:
ning vi skal anvende.
Forenkling af arbejdsgange.
Nemmere opdatering.
2018 vil handle om den endelige konfiguration samt underGenbrug af data.
visning af alle brugere inden den endelige ”go live”.
Skal foregå på tværs af fagområder i borgers omsorgsjournal.
Fra FOS til Nexus
Der vil ikke blive konverteret data fra FOS til Nexus, hvilket
betyder, at vi alle har en opgave i, at få oprettet relevante data
på borgerene i Nexus. Umiddelbart efter, at vi er kommet godt i drift vil FOS blive lukket ned.
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Tidsplan
En mere detaljeret tidsplan for aktiviteterne vil blive udarbejdet, men her følger oversigt over
implementeringen:

Undervisning
Medarbejdere, hvor dokumentation er en del af opgaveporteføljen vil blive undervist i såvel
FSIII som Nexus. Dette kommer til at foregå fra marts – juni 2018.
”Go live”
Vi forventer at gå i drift senest den 1. juni 2018, men inden da, ligger der et stort stykke forarbejde for alle brugere. Ledelsesmæssigt er der fokus på, at der for en del medarbejdere vil
forekomme et øget ressourcetræk og at denne opgave skal prioriteres højt af alle.
Projektorganisation
Projektorganisationen er som følger:
Styregruppe:
Hans Bækvang
(formand)
Merete Becker
Helle Petersen
Tine Jørgensen
Benedicte Fenger
Pernille W. Andersen
Charlotte M. Nielsen

Projektgruppe:
Charlotte M. Nielsen
(projektleder)
Pernille W. Andersen
(FSIII)

Faglig
beslutningsgruppe:
Charlotte M. Nielsen
Pernille W. Andersen
Mette Bjerre Nielsen
Stine Sall
Tine Bojer Jørgensen
Inge Birch
Lis Rutkjær
Lone Mørkøv
Sanne Vainer
Pernille Handschuh
Lise Langkjær
Mette Holdt
Lise-Lotte Stricker
Allan Christiansen
Benedicte Fenger

Administratorgruppe:
Charlotte M. Nielsen
Pernille W. Andersen
Lis Rutkjær
Lone Mørkøv
Mette Holdt
Allan Andersen

Undervisningsgruppe:
Se særskilt liste
med
instruktører/
superbrugere

Kommunikationsgruppe:
Charlotte M. Nielsen
Pernille W. Andersen
Mette Bjerre Nielsen
Stine Sall
Tine Bojer Jørgensen
Inge Birch
Sanne Vainer
Lis Rutkjær
Lone Mørkøv
Pernille Handschuh
Mette Holdt
Lise-Lotte Stricker
Benedicte Fenger
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