Nexus kvikguide
Dokumentansvarlig:Nexus systemadministrator

Gældende fra:

Version:

Udarbejdet af: Lise Egesholm Olsen

Godkendt af::

Revideret af::

5. Medicin
5.11 FMK – registrering af udlevering
Formål & relevans (hvem skal Alle borgere hvor kommunes leverandører har ansvar for
have det her skema)
medicindosering og/eller medicinadministration
Forudsætning

Medarbejder har en digital signatur og har relevante FMK roller

Hvem tilføjer/udfylder
skemaerne

Medicinansvarlig hos borger

Når bestilt medicin udleveres fra apoteket går denne information ikke automatisk til Avaleo
Caseflow. Det vil sige, at genbestillingspilen ikke forsvinder af sig selv.
Men når man ved, at medicinen er udleveret skal der foretages en synkronisering med FMK for at få
genbestillingspilen til at forsvinde. Først når genbestillingspilen er væk kan medicin bestilles igen.
Når der er genbestillingspil på et præparat betyder det, at der er foretaget en bestilling. Ved at holde
musen hen over pilen ses status på bestillingen, altså hvor langt er den i systemet. Så længe der er
genbestillingspil, kan der ikke laves en ny bestilling på præparatet.

Når præparatet er udleveret til borger skal der laves en FMK-opdatering så den nye udlevering
registreres. Der kommer ikke en FMK notifikation og bjælken over medicinlisten bliver ikke rød
når der er en ny udlevering der skal registreres. Men når man ved borger har modtaget eller hentet
ny medicin skal der foretages en handling:
Tryk på FMK Opdatering

Det er ikke nok at trykke på præparatet i medicinlisten.
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Ordene Ændret/Uændret refererer kun til lægens ordination og har altså ikke noget at gøre med en
udlevering. Det er den gule baggrundsfarve der indikerer, at der er sket en udlevering og at der skal
foretages en handling.

Under 'Udleveringer' ses at der er en ny udlevering. Vælg den nye udlevering.

Hvis apoteket udleverer et substitutionspræparat, altså et andet handelsnavn end det der står i
ordinationen, vil systemet trække det handelsnavn ind i Avaleo så det står korrekt på medicinlisten.
Det er altså ikke længere nødvendigt at oprette lokale substitutioner.
Tryk på Synkroniser.

Når der synkroniseres vil genbestillingspilen på præparatet forsvinde.
Vær opmærksom på, at synkroniseringsknappen først kommer frem når alle præparater har hvid
baggrund. Så kommer knappen ikke frem er du nødt til at gennemgå listen og godkende evt.
ændringer/gule baggrunde før du kan synkronisere.
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