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På vej mod Nexus
Siden sidst
De nedsatte arbejdsgrupper er godt i gang på vejen mod
Nexus.
Superbrugergruppen, som er de fremtidige instruktører,
der skal undervise alle slutbrugere i brugen af Fælles Sprog
III og Nexus. De har været på kursus i Fælles Sprog III
(FSIII).
Konfigurationsgruppen har været på kursus hos KMD for
at kunne beslutte og konfigurere, den Nexus løsning vi skal
anvende.
Den Faglige Beslutningsgruppe har i samarbejde med
Superbrugergruppen, afdækket nuværende arbejdsgange
for at optimere og kvalitetssikre disse ved brug af FSIII
metoden, så dette kan blive implementeret i Nexus.
Kommunikationsgruppen skal sørge for at der sker en
orientering til alle slutbrugere bl.a. ved dette Nyhedsbrev.
Frontløbergruppen er blevet orienteret omkring projektet. Deres rolle er at være understøttende for alle slutbrugerne i hverdagens praksis når vi kommer i drift.
Styregruppen følger processen ved at mødes hver måned.

Fælles Sprog III
– hvad er det?
Ny metode til dokumentation og
kommunikation.
Det nye er bl.a.:
• At der dokumenteres efter
samme metode i visitationen,
hjemmepleje, plejecenter,
sygeplejen og på træningsområdet.
• At dokumentationen opdateres
og genanvendes af både
myndighed og udfører.
• At det bliver muligt at genbruge
data på tværs.
• At der dokumenteres med
mindre fritekst og flere
afkrydsningsfelter.
Vil du vide mere, kan du læse og
se E-læringsvideoer her:
http://www.fs3.nu/

Projektgruppen er gennemgående med deltagelse ved at
facilitere og understøtte alle arbejdsgrupper.
Deltagerne i ovenstående grupper kan ses under Projektorganisation
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Der er netop blevet afholdt forandringsworkshop for Superbrugergruppen. På baggrund af dette vil der i slutningen af marts – start april blive udsendt et spørgeskema til et udsnit af medarbejdere for at tage temperaturen på, hvor vi er i processen.
Den Faglige Beslutningsgruppe og Styregruppen er blevet præsenteret for KMD’s Analyseportal, så vi i implementeringsfasen kan kvalitetssikre input til relevant statistikmateriale i fremtiden.
Undervisning
Medarbejdere, hvor dokumentation er en del af opgaveporteføljen vil blive undervist i såvel
FSIII som Nexus. Dette kommer til at foregå fra april – juni 2018 på henholdsvis Rådhuset og
IT-lokalet på Egelunden.
Tal med din leder om, hvornår du skal på kursus.
Fra FOS til Nexus
Der vil som nævnt i tidligere Nyhedsbrev ikke blive konverteret
data fra FOS til Nexus, hvilket betyder, at vi alle har en opgave
i, at få oprettet relevante data på borgerne i Nexus. Umiddelbart efter, at vi er kommet godt i drift vil FOS blive lukket ned.
Der arbejdes for nuværende på en løsning omkring læseadgang
til FOS efterfølgende.
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 – er du i tvivl om, hvad det betyder
for dig, så tal med din leder omkring dette.

Redaktion
Nyhedsbrev er udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med den faglige beslutningsgruppe og kommunikationsgruppen.
Kontakt:
Mail: cmn@fredensborg.dk
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