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2.1 Frederiksberg

Uddrag

I rusmiddelcenteret i Frederiksberg Kommune er der tre it-systemer, som indgår i arbejdsgangene:

•

Elektronisk Omsorgs- og Journalsystem (EOJ) (EG Sensum)

•

FMK-online

•

Outlook

Henvendelse og oprettelse i journalsystem

Sekretær

Borger
henvender
sig.
1

Social
faglig
medarb.

Noterer
hvad der
misbruges

Booker en tid
med socialfaglig
medarbejder og
evt. læge

Outlook

Outlook

2

Holder visitationssamtale
med borger.
Opretter borger i system.
Noterer misbrug.

Uddrag

EOJ

Note 1 Vha. CPR-nummer kontrolleres det, at borger har adresse i kommunen. Hvis borger ønsker at
være anonym, kontrolleres det ikke. Hvis borgere skal have medicin, kan de ikke være anonyme.
Note 2 Hvis det vurderes, at der er behov for en lægesamtale, bookes de to aftaler i forlængelse af
hinanden. Der er en garanti på at få en samtale inden 14 dage, men der går typisk kun 1-2 dage.
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Borger stopper i behandling

Læge

Uddrag
Afslutningsmøde
med borger

1

Sygeplejerske

Sender
besked til
sygeplejerske

Outlook

Modtager
besked

Outlook

Ordinationer
seponeres
på FMK
FMK-online

Besked om afsluttet
behandling sendes til
borgerens egen læge
EOJ

Seponerer
ordinationer
Fjerner
tilknytning
til FMK

EOJ

Note 1 Når en borger skal stoppe med misbrugsbehandling, starter det med en lægesamtale, og herefter
starter en nedtrapning. Fx en borger har fast fået 120 mg og justeres ned til 100 mg i en 3 ugers
periode, hvorefter der er endnu en lægesamtale og vurdering af, om der skal yderligere reduceres.
6 eller 12 måneder efter afslutning på behandling inviteres borger til en opfølgningssamtale.

Uddrag
3 UGER
12 MDR
6 MDR

Uddrag
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Borger stopper i behandling

Læge

Uddrag
Borger skal
stoppe i
behandling

Afslutningsmøde med
borger

FMK-online

Sygeplejerske

Ordinationer
seponeres på
FMK
FMK-online

Deltager i konsultationen
og hører ordination eller
får en seddel med
ordination

Besked om afsluttet
behandling sendes til
borgerens egen læge
EOJ

Seponerer ordinationer
Fjerner tilknytning til
FMK
HD-medicin

Uddrag
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Note 2

•

Borgere, der er i en stabil fase, kan få udleveret dosispakket Metadon fra apoteket til en uge eller

Uddrag

14 dages forbrug.

•

Enkelte borgere får daglige udleveringer af Metadon på apoteket.

•

Nogle borgere får oprettet en recept på støttepræparater, hvor borgeren selv henter præparat på
apotek og afleverer det i rusmiddelcenteret, således at rusmiddelcenteret står for udleveringer.

Ændringer på eksisterende ordination

Læge

Ændrer en
ordination og
laver et nyt
lægenotat

Borger har
samtale
med læge
1

Sygeplejerske

EOJ

Tjekker hvilke
borgere, der har
haft en konsultation med læge
Outlook

Læser ændrede
ordinationer i
lægenotatet

Opretter nye eller ændrer
på eksisterende
ordinationer med henblik
på udleveringer

Uddrag
EOJ

EOJ

Note 1 I tilfælde af at der skal laves en ny eller ændres en eksisterende recept, sendes der en e-mail
til læge med anmodningen. E-mail indeholder navn, CPR-nummer, ordination, lidt baggrund og
nogle gange et tekstuddrag fra en journal. Læge er kun på rusmiddelcenteret en dag om ugen og
har kun adgang til EOJ, når han er på rusmiddelcenteret.

RUSMIDDELCENTERET
LÆGE
APOTEK
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