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Udvalgte*, kommende forbedringer på medicin-området 
Februar til december 2019

For plejepersonale
Klik her

For læger
Klik herDisse ændringer er vi bekendt 

med på nuværende tidspunkt 

*Opdateres løbende
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug inden udgangen af marts 2019

Ny rapport vedr. udleveret medicin

Lægen får en rapport med overblik over den 

medicin, som er udleveret på apotek og/eller 

hospitaler.

2

Bedre standardtekster vedr. medicin

Tilretninger og oprydninger af såkaldte SmartLinks, 

som trækker medicinoplysninger ind i 

standardtekster, fx udskrivningsbreve.

Styrket patientsikkerhed 

Forbedring af patientsikkerhed ved 

højrisikopræparater. 
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019 1 af 2

Overførsel mellem FMK og SP

Pauseret medicin i FMK overføres til SP som 

pauseret og sparer lægen for en del klik. 

Pauseret medicin vises i MDA.

3

Afstemning af FMK

Kun hvis der er forskelle mellem FMK og 

Sundhedsplatformen skal lægen afstemme FMK. 

FMK status vises i journalhovedet (header)

Klinikere kan orientere sig i header (journal-

hovedet), om FMK er afstemt*, herfra kan side-

side-visningen tilgås. 

Avanceret dosering

I ambulatoriet vil avancerede doseringer være 

forbedret, også i forbindelse med overførsel til 

FMK.

FMK

Bedre overblik ved afstemning

Overblik over medicinafstemning ved 

indlæggelse og udskrivelse forbedres. 

Ny ordination via genvej i ny bjælke  

I ambulatoriet kan klinikere oprette ny best./ord. 

via en genvej nederst i billedet, uanset hvor man 

er i journalen.

*oversættelse justeres i juni-releasen
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Læger: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019 2 af 2

4

Bedre overblik over åbne recepter 

Nyt recept-ikon (Rx) ved en ordination indikerer, 

at der er en aktiv recept ved ordination.

Oversigt over recepter

Recept-rapporten giver et bedre overblik over 

Åbne recepter og åbne og løse recepter.

Herfra kan lægen let fjerne recepter på medicin 

som patienten ikke mere skal have. 

Recepter
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Plejepersonale: Forbedringer på medicinområdet
Tages i brug ved opgraderingen til SP2018, feb. 2019

5

Medicin vises kun én gang i Medicinbilledet 

(MDA) Det bliver nemmere at se, hvilken medicin 

patienten (pt) skal have under indlæggelsen hvis 

pt i forvejen går i medicinsk behandling i 

ambulatoriet.

Labels kan printes

Sygeplejerskens arbejdsgang lettes, når labels kan 

printes direkte fra administrationsvinduet, uden at 

afbryde fx dispensering.

Tydelig visning af ordinationer v. scanning

Tydelig visning af ordinationer (Indlagte pt.) ved 

scanning, så det bliver lettere for sygeplejersker 

at vælge mellem næsten ens ordinationer.

Unødig advarsel fjernes

En unødig advarsel ved forsinket administration 

fjernes.

Blandinger med antibiotika overføres til 

væskeskema Når sygeplejersker registrerer 

antibiotika-blandinger i MDA, overføres det direkte 

til væskeskema (fra 2019 projektet).
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Forbedringer på medicinområdet – tages i brug juni 2019

Udlevering af hjemmemedicin

Bedre understøttelse af beregning af 

mængde, der udleveres ved udskrivelse samt 

i ambulatoriet. 

Advarsel ved overskridelse af minimuminterval 

(p.n. medicin) Der vil komme en advarsel, hvis 

sygeplejersken forsøger at give behov ordineret (pn) 

medicin for tæt på tidligere administreringer. 

Tydelig visning af tidspunkter og hyppighed 

Bedre visning af, hvor ofte og på hvilke tidspunkter 

medicinen skal tages ved udskrivelse samt i 

ambulatoriet.

Forbedringer for plejepersonale 

Mulighed for at scanne medicin

Sygeplejersker får igen mulighed for at scanne 

medicin, som udleveres ved udskrivelsen eller i 

ambulatoriet.

Forbedringer for læger  

FMK fejlmeddelelser

Visse uforståelige FMK fejlmeddelelser bliver 

oversat til tekst, der er lettere at forstå. 

Pausering af lægemidler i SP

Lægen kan pausere direkte i ny Best./Ord-

Pauseknap til patienter under indlæggelse.

FMK ajourføring ved udskrivelse

Der vil vises en advarsel hvis lægen har ordineret 

medicin efter afstemningen inden udskrivelse.

Mere sikker håndtering af højrisikopræparater 

Sikkerheden øges omkring håndtering af udvalgte 

højrisikopræparater, som fx insulin 

Validering af styrke ved scanning af medicin

Sygeplejersker får en advarsel, hvis der er forskel 

på styrken af scannet medicin og ordinationen, 

Sygeplejersker får mulighed for at skrive en 

bemærkning ved scanning af medicin 

ved udlevering.

Nemmere receptudstedelse

Arbejdsgangen med valg af pakkestørrelse 

forbedres

Revidering af lægens ordineringsbillede

Optimering af arbejdsgang ved ordinationer 

og udstedelse af recepter mv.
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Forbedringer for plejepersonale Forbedringer for læger - FMK 

Advarsel ved orlov 

Der vises en advarsel første gang, der logges 

på medicinbilledet (MDA),efter at orloven er 

slut.  

Valg af pakkestørrelse (august 2019)

Lægen får nemmere ved at vælge   

pakkestørrelse ved receptudstedelse.

Blanding af iv medicin på neonatal afd.
SP understøtter blanding og administration af 

lægemiddelblandinger på neonatal- og 

børneafdelinger. 

Bedre overblik over patientens medicin

Færre informationer i administrationsoverblik og 

deraf bedre medicinoverblik 

Automatisk overførsel af medicin

Mapning af frekvenser på medicin (ord uden 

faste tidspunkter) fra FMK til SP. 

Handelsnavn bliver standardvisning

Det bliver nemmere for lægen at finde alle 

muligheder for valg af medicin med 

standardvisning alle steder på formen: 

HANDELSNAVN – generisk navn. 

Udvalgte*, øvrige forbedringer på medicinområdet  2019

*Opdateres løbende i takt med specifikation og design af løsninger.


