FMK 1.4.4
GANGLION blev som et af de første lægesystemer certificeret til FMK 1.4.4. medio februar.

Et er certificering, noget andet er om lægesystemet formår at lave et brugermiljø, så læger og
deres personale let kommer gennem arbejdsdagens mange ordinationer, medicintilpasninger
m.m.
Det mener vi er lykkedes i GANGLION.

De første klinikker er nu startet i rigtig drift med FMK 1.4.4., og alle klinikker vil blive tilbudt
opdatering i løbet af de nærmeste uger.

Instruktioner og kurser
Der vil blive udsendt bl.a. nyhedsbreve omhandlende håndteringen af emner som:
receptanmodninger, dosisidispensering, lokale kurser m.m.
I dette nyhedsbrev er håndteringen af receptanmodninger beskrevet, i næste vil
dosisdispensering blive indgående behandlet.
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Læs dette nyhedsbrev med større skrift/zoom.
Særligt på viste eksempler af skærmbilleder kan detaljerne blive svære at se, men det er der råd
for:

øverst er der link til at få vist nyhedsbrevet i browser istedet.

i browseren kan man skrue op og ned for zoom efter eget ønske.

Skærmbilledets opbygning.
Skærmbilledets opbygning i FMK 1.4.4. er uændret fra FMK 1.2.6., vi vurderer at GANGLIONbrugerne allerede fra start har haft det foreløbigt bedste GUI blandt lægesystemer.

altså uændret: 1: viser evt. løse recepter 2: ordinationer 3: den markerede ordinations
tilhørende recepter og 4: ordinationer og recepter klar til forsendelse til FMK´s centrale server.

Men der er ændringer og således tilkommet en række informative kolonner:

Status (første kolonne): her angives om der er noget specielt ved ordinationer, f.eks. at der
er receptanmodning, pausering, dosisdispensering, fremtidig eller seponeret (hvis bruger har
valgt at få vist seponerede ordinationer).
Statuskolonnen afløser mange af de tidligere farvemarkeringer, som var svære at holde rede på.

Indholdsstof: indholdsstof har fået sin egen kolonne.
Doseringsstart og doseringsslut:
en ordination har/kan have flere datoer tilknyttet. Altid oprettelsesdato. Herudover
behandlingsstart og evt. behandlingsslut. Men der kan også være doseringsperioder afgrænset af
doseringsstart og evt. slut. En ny doseringsperiode vil typisk starte når dosering ændres ved opeller ned-titrering. Ændres dosering retter GANGLION automatisk datoen for doseringsstart til dd.

Doseringstype: nyt med 1.4.4. er at det gamle begreb med kur, fast medicin og pn nu er
indført i FMK.
Typeangivelsen gør at ordinationer kan sorteres i pn og fast medicin.
Desværre har de centrale myndigheder forvansket begreberne: således er pn medicin let at
forstå, fast samme, men kombinationstypen fast + pn svær at håndtere, ikke mindst når der
stilles krav om at fås panodil både som fast og pn ordination, så skal ordinationerne være skrevet
sammen til en kombinationsordination.

Receptanmodninger i FMK 1.4.4.
Hjemmesygeplejens receptanmodninger har været en af FMK´s helt store aschilleshæle. Den
oprindelige konstruktion gav ophobning af defekte anmodninger og receptkladder og var/er
meget svær at arbejde med for praksis og med stort tidsrøve til følge.
Med 1.4.4. er designet skrevet om og oplysningerne vi får fra NSP/receptserver er meget mere
informative og lette at arbejde med, ligesom der er givet lægen mulighed for at afvise/annullere
en receptanmodning.
1) Hent receptanmodninger:

2) antallet anmodninger vises efter lidt tid i ikons-søjlen

3) Tastes på Anm. x i ikonsøjlen åbnes som vist en liste over patienter med anmodninger

4) Vælg en af patienterne og gå til dennes medicinside:

at denne patient har en receptanmodning ses dels markeret med blåt og ordinationen er også
markeret.
5) Generer den anmodede recept ved enten at klikke på den markerede ordination (relativ let at
øjne) eller ved at klikke på den blå markering for Receptanmodninger.

Klikkes én gang på Receptanmodninger vises vindue med en række for hver bestilte recept, hvor
ønsket apotek/udleveringssted er angivet.
Klikkes én gang til så ligger recepten klar.
6) som noget nyt kan receptanmodninger afvises. Denne nye funktionalitet gør at klinikkerne ikke
længere behøver se på en række "defekte" anmodninger, men kan slette dem fra den centrale
FMK-server.

Højreklinik i receptanmodningsvinduet:
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