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5. Medicin
5.8 FMK Advi'er på aktivitetslisten

Formål & relevans (hvem skal 
have det her skema)

Alle borgere hvor kommunes leverandører har ansvar for 
medicindosering og/eller medicinadministration 

Forudsætning Borger er tilknyttet FMK i Nexus 

Placering Ikke relevant

Handling ved overdragelse for 
afsender

FMK Advi'er på borger er kun synlig for medarbejdere i den/de 
organisation(er) borger er tilknyttet. Så hvis borger flytter eller 
skifter leverandør skal organisationer rettes så FMK advi'er ses af
relevant organisation. 

Hvem tilføjer/udfylder 
skemaerne

Medicinansvarlig hos borger

Når en borger er tilknyttet FMK kommer der automatisk en FMK Advi når FMK skal opdateres. 
FMK advi'er ligger i Aktivitetslisten. Der kan være forskellige visninger, enten ligger FMK advi'er 
for sig eller sammen med øvrige indkomne MedCom-beskeder.

 

  

Klik på Advi'en for at komme direkte ind i borgerens medicinliste
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Når FMK opdateringen er foretaget vil Advi'en forsvinde fra listen.

Når en borger af den ene eller anden grund ikke længere skal have administreret medicin, f.eks. 
ydelsen er stoppet, borger er Mors eller fraflyttet vil man opleve, at et FMK advis bliver stående på 
listen. For at fjerne Advi'en skal FMK-tilknytningen på borgeren fjernes.

Når FMK tilknytningen fjernes vil FMK advi'en forsvinde og der vil fremover ikke komme FMK-
advi'er på den borger. 

Desuden skal borgerens medicinliste lukkes, det gøres fra overblikket

OBS. Når FMK tilknytning fjernes vil alle FMK ordinationer automatisk sættes med slutdato den 
dag tilknytningen fjernes og vil derfor forsvinde fra borgerens medicinliste. Så vær meget 
opmærksom på IKKE at fjerne tilknytningen eller lukke medicinlisten hvis borgeren fortsat skal 
have medicindosering ved en anden leverandør, f.eks. ved flytning fra eget hjem til plejecenter 
Er FMK -tilknytningen fjernet ved en fejl kan man få FMK ordinationerne tilbage på medicinlisten 
ved at tilknytte igen OG lave en ny opdatering/synkronisering. 
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