KMD Nexus’ anbefalede arbejdsgang med
tilføjelse af tilstande
Vi anbefaler en specifik rækkefølge at tilføje tilstande i som letter arbejdet for slutbrugeren, som
tager udgangspunkt i hvordan brugergrænsefladen bruges bedst muligt. Denne rækkefølge
gennemgås herunder med skærmbilleder, og kan opsummeres således:
●
●
●
●

Først tilføjes “aktive” tilstande
Så tilføjes “potentielle” tilstande
Til sidst tilføjes “ikke relevante” tilstande.
Status “Inaktiv” benyttes kun ved afslutning af borger eller færdiggørelse af tilstand

Tilføj aktive tilstande
For at tilføje tilstande klikkes på plusknappen ved siden at tilstande på menupunktet “Plan” >
“Tilstande”.

Her markeres de funktionsevne- og eller helbredstilstande som er aktuelle på borgeren - som
borgeren har et problem med i dag. Disse kan markeres enkeltvis, eller områdeniveauet (den
farvede overskrift) kan klikkes for at markere alle under gruppen.
Bruger trykker “Gem som aktiv”.
TIP: Hvis kun 1 tilstand skal udredes eller få tilstande vil have dokumentation tilfælles kan
knappen “Udfyld tilstande” benyttes direkte herfra, hvor detaljeskærmen for den/de valgte
tilstande vil åbnes.
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Herfra returneres bruger hvor de enkelte
tilstande kan udfyldes ved at trykke “Redigér”
på tilstanden i venstrekolonnen.
Flere tilstande kan også udfyldes samtidig - se
“Masse-redigering af tilstande” nedenfor.

Tilføj potentielle problemer
Dernæst tilføjes de potentielle problemer på borgeren. Igen trykkes på den grønne plusknap i
toppen af venstrekolonnen.
Da dette omhandler “Helbredstilstande” kan
man vælge dette i quickfilteret i toppen af
siden. Dette filtrerer alle funktionevne- og
Nexus tilstandene fra.

Derefter vælges de specifikke helbredstilstande som er potentielle på borgeren og knappen “Gem
som potentiel” klikkes på.
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Skulle det give mening at sætte en hel gruppe til “potentiel” klikkes på den blå grupperings
overskrift så alle de underliggende tilstande markeres.

TIP: Hvis kun 1 tilstand skal udredes eller få tilstande vil have dokumentation tilfælles kan
“Udfyld tilstande” benyttes direkte herfra, hvor detaljeskærmen for den/de valgte tilstande vil
åbnes.

Igen returneres bruger til “Plan > Tilstande” og de potentielle tilstande kan udredes enkeltvis ved
at klikke “rediger” når tilstanden er markeret. Flere tilstande kan også udfyldes samtidig - se
“Masse-redigering af tilstande” nedenfor.
De potentielle tilstande vil nu fremstå med kursiv på alle lister i KMD Nexus.

Tilføje “Ikke relevante”tilstande
OBS: Statussen “ikke relevant” bruges normalt i forbindelse med helbredstilstande, men ifølge
KL skal man også kunne angive dette på funktionsevnetilstande. Dette er dog ikke et krav at
gøre og KMD Nexus anbefaler ikke dette, da det blot skaber flere klik.

Til slut benyttes statussen “Ikke relevant” til alle de resterende helbredstilstande, for at
dokumentere at de sygeplejefaglige områder er taget stilling til.
Brugergrænsefladen har nu fjernet alle tilstande som er gemt som enten “aktive” eller “potentielle”
og derfor kan de resterende områder markeres (ved at klikke på de blå overskrifter) og med 1 klik
kan alle disse gemmes som ikke relevant ved knappen “Gem som ikke relevant”.
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Benytte status “Inaktiv”
Det er nu kun nødvendig at benytte status “inaktiv” når:
●
●
●

En borger dør
En borger fraflytter/skal afsluttes (efter dataudveksling til anden kommune)
Når borger ingen aktive/potentielle helbredstilstande har, og dermed afsluttes i
sygeplejeområdet.

Så længe at borger er aktiv i sygeplejeområdet vil alle opnåede/færdiggjorte helbredstilstande
blive sat som “Ikke relevant”.

Masse-redigering af tilstande
Hvis det på noget tidspunkt er relevant at skulle skrive samme tekst/sætte samme niveau i flere
tilstande kan dette let gøres på 2 måder:

1. Marker flere tilstande i
venstrekolonnen - enten ved at
klikke enkeltvis eller på
grupperingen i venstre side.

Tryk “Redigér”.
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Dette giver en samlet
detaljeskærm for de valgte
tilstande, og alt dokumentation her
gemmes på disse tilstande:

2. Gå til menuen Plan > Tilstande
og vælg fanebladet
“Tilstandsdetaljer”.
Her kan hvert felt på flere tilstande
åbnes og gemmes i et.
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