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Modulet FMK: Online adgang til opdaterede
medicinoplysninger
Med FMK-modulet har du:
• 24/7-adgang til borgerens opdaterede medicinkort
• Mulighed for at læge eller tandlæge
kan oprette recepter og ordina
tioner
• Mulighed for at oprette recept
fornyelse
• Samlet overblik over ordinationer
og effektueringer
• Rollestyret adgangskontrol
• Trust-adgang uden autorisations-ID
til udvalgte medarbejdere på
kommunale og regionale tilbud
• NemLog-in i Bosted System.

Modulet FMK er en certificeret integration, der synkroniserer medicinoplysningerne i Bosted System med borgerens nationale medicinkort.
Med integrationen har dag- og døgntilbuddets medicinansvarlige altid
online adgang til en borgers opdaterede medicinkort, og den medicinansvarlige læge kan oprette både ordinationer og recepter.
Fælles Medicinkort er en samlet oversigt over hver enkelt danskers aktuelle
ordinationer og medicinkøb. Oplysningerne vil være synlige i medicin-fanebladet ved siden af Bosted Systems eget medicinkort. Når det er opdateret,
kan alle relevante social- og sundhedspersoner få et hurtigt overblik over
aktuel medicinering via integration til alle lægepraksissystemer.
Af hensyn til sikkerheden kræver adgang til medicinkortet forskellige roller.
Enkelte funktioner, som fx opret ordination og recept, er forbeholdt læger
eller tandlæger.
Med integrationen bliver det muligt at tilføje udleveringstidspunkter for en
FMK-ordination, og udlevering kan registreres i Bosted System som vanligt.
Selve udleveringen af medicin til borgeren understøttes ikke af FMK. Derfor
skal udleveringsdelen håndteres i Bosted System.
FMK-modulet er et tilkøb til Bosted System.
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En del af Bosted System
FMK-modulet hænger tæt sammen med medicinmodulet i Bosted System.
I integrationen har vi gjort det muligt for ledelsen i den enkelte kommune
at give særlige medarbejdere trust-adgang, så disse medarbejdere kan få
adgang til FMK uden et autorisations-ID.
Alle brugere skal dog fortsat logge ind med deres digitale signatur for at få
adgang til FMK-modulet på medicin-fanen i Bosted System.
For at gøre systemet så brugervenligt som muligt logger brugere ind via
NemLog-in i Bosted System.

FMK-modulet er en udvidelse af
medicinmodulet i Bosted System.
Selve medicinmodulet indeholder
en lang række specialiserede
funktioner, der fx giver dig mulighed for at:
• Oprette medicin på borgeren og
udlevere medicin dagligt eller ifølge
depotplaner
• Udlevere PN-medicin og registrere
effektmåling af denne
• Max dosis for PN medicin kan
angives
• Lave udleveringsplaner, herunder
op- og nedtrapning
• Pakke medicin og printe medicinlog på fx udleveret og deponeret
medicin
• Udskrive udleveringsstatistik og
genvej til medicininstruks
• Hente detailinformation om medicin via integration til DLI, Dansk
Lægemiddel Information
• Styre lager og oprette medicinske
ydelser (KARDEX)
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• Urinprøvekontrol og meget andet.

It-løsninger, der styrker din forretning og matcher din branche
EG er blandt Skandinaviens førende leverandører af it-løsninger, der skaber forretningsmæssig
værdi for både små og store virksomheder. Vi har mere end 1.900 medarbejdere, som med deres
viden og brancheindsigt bidrager til produktivitetsforbedringer hos vores kunder i Danmark, Norge
og Sverige.

© 2016 EG A/S.
Varemærker og registrerede varemærker tilhørende tredjepart i dette dokument tilhører de respektive ejere.

Kontakt EG Team Online på
tlf. 6617 7313 eller egto@eg.dk.
Læs mere på www.eg.dk/bosteder.

