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FMK-print
Hvad er forskellen mellem det gamle print og det nye print?
Der er følgende væsentlige forskelle:
Kolonnerne er gjort fleksible i det nye print. Hvis ikke, der findes data, vises kolonnen ikke. Dette
gælder kolonnerne for indikation og pausering og er gældende indenfor en ”sorteringsgruppe”;
se nedenfor.
Første kolonne indeholder både lægemiddelnavn, indholdsstof og form samt eventuel bemærkning om, at ordinationen er dosisdispenseret og/eller privatmarkeret.
Det er nyt, at det vises, når en ordination er dosisdispenseret. Er dosispakning sat i bero, fremgår
det af det nye print øverst på siden.
Pauseres en ordination, fremgår det nu af en særskilt kolonne. I det gamle print stod pausen i
kolonnen med bemærkninger.
Behandlingsstart- og slutdato er erstattet af doseringsstart- og -slutdato.
Når en ordination ikke har en aktuel dosering, så blev det tidligere vist med en gråfarvning af
hele ordinationen. Dette er nu ændret til kun at omfatte henholdsvis doserings- og pauseringsfeltet.
Der er arbejdet med kontrasten i det nye print, hvorfor gråfarvningen ikke er nær så kraftig, som
før.
Den nok væsentligste ændring er sorteringen:
I den gamle version vises først ordinationer med tidsangivelse for doseringen og derefter ordinationer uden tidsangivelse. Skemaordinationer gengiver doseringerne som tekst under doseringen. Sorteringen indenfor de to grupper sker efter behandlingsstartdatoen.
I den nye version bliver skemaordinationer vist i et skema. VKA-ordinationer (Marevan og Marcoumar) står på en særskilt side, adskilt fra andre ordinationer.
Det nye print har flere grupperinger af ordinationer. Sorteringen indenfor hver gruppe sker efter
ATC-koder (de vises dog ikke). Der er to hovedgrupper: faste ordinationer og pn ordinationer. Jf.
retningslinjen for det nye print er der følgende sorteringsrækkefølge:
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Fast medicin
1. Daglig dosering med tidsinterval og/eller klokkeslæt
2. Daglig dosering uden tidsangivelse, ordinationer uden aktuel dosering og strukturerede doseringer med teksten ”Dosering efter skriftlig anvisning”
3. Fritekstdoseringer
4. Ikke daglige doseringer, der ikke er doseret i et skema
5. Skemaordinationer
Medicin ved behov
1. Daglig dosering med tidsinterval og/eller klokkeslæt
2. Daglig dosering uden tidsangivelse, ordinationer uden aktuel dosering og strukturerede doseringer med teksten ”Dosering efter skriftlig anvisning”
3. Fritekstdoseringer
4. Ikke daglige doseringer, der ikke er doseret i et skema
5. Skemaordinationer
Derudover har printet fået et designmæssigt løft, et logo for oven, status i toppen af printet er
fjernet og henvisning på den sidste side til løse recepter er fjernet.

For yderligere information henvises til ”Retningslinjerne for det nye FMK-print”.
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