Vejledning til bestilling af TIM-medicindispenser
Bestilling af TIMmedicindispenser

1. Log ind i Flex https://flex.careconsult.dk/Home/Index,
Hvis
man ikke er oprettet som bruger i FlexSuite skrives til helpdesk@careconsult.dk Der
skal oplyses navn, mailadresse og telefonnummer. Telefonnummeret anvendes når
der skal modtages en kode til login i Flex-systemet.
2. Klik på ”Bestil MS” i topmenu.
3. Skriv cpr. nr. eller navn på den borger man skal bestille en TIM-medicindispenser til
og klik ”søg”.
Udfyld bestillingsoplysninger
1. Udfyld borgers telefonnummer.
2. Under rubrikken Kommunens kontaktoplysninger skal der skrives:
”Ved manglende kontakt til borger ringes til vagtcentralen på tlf.
99317202/07”. Ved fejl eller mangler kontaktes sygeplejen eller hjemmeplejen
på telefon nr. xxxxxxxx”.
På plejehjem og botilbud kan man vælge at personalet kontaktes før borger
og derfor skrives i stedet telefon nr. til relevant personale/afdeling.
3. Under rubrikken Generel leveringsinformation, skrives hvis der er en særlig
instruks når der leveres/opfyldes ny medicin, f. eks. ”Bank hårdt på døren
fordi borgeren hører dårligt”.
4. Husk at ændre Leveringsdato hvis andet ønskes end det fortrykte.
Bestil gerne TIM-medicindispenser i god tid.
5. Under Kommentar til bestilling, skrives instrukser om første levering f.eks.
”Medarbejder/pårørende ønsker at være tilstede ved første levering. Medarbejder/pårørende kontaktes på telefon nr. xxxxxxxx for nærmere aftale.”
6. Herefter trykkes på Gem og TIM-medicindispenser er bestilt.

Indstilling af borger i
FlexSuite

1. Fremsøg borger via luppen
og herefter tryk Vælg.

i højre hjørne, skriv navn, Cpr. eller ID. Tryk Søg

2. Herefter kommer man til Borgerinformation. (Ved ændringer kan man redigere
indtastede oplysninger under Rediger borger).
3. Vælg EventSelect (Vælg organisation) i menu’en i venstre side.
4. Under Organisationer vælges via pilen, den Cura organisation som er medicinansvarlig. Derefter trykkes ”Tilføj”, og organisationen vil nu stå i højre side
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Tjek medicin

1. Vælg Medicinansvarlig i topmenuen.
2. Klik på Aktuel medicinliste. Der vises nu en liste over borgers medicin som læst
fra Cura. Grønt + viser hvilken medicin der dispenseres af TIM og at alt er registreret OK. En rød streg ud for et præparat indikerer at der mangler oplysning i
Flex om dosering af præparat. Dette er typisk PN medicin, hvis dette ønskes i
TIM, udfyldes felterne, i højere kolonne under Rediger medicin og tryk Gem.
Hvis PN medicin ikke ønskes i TIM-medicindispenser fjernes fluebenet i Aktiveret.
3. Hvis man ønsker ikke-dosisegnet medicin registreret som en sidedosering, skal
man trykke på præparatet og gå til kolonne Rediger medicin. Her sætter man
fluebenet i Aktiveret og Sæt til sidedosering, derefter tryk på Gem. Hvis man
efterfølgende ønsker præparatet fjernet som en sidedosering, slettes fluebenene.
(Hvis dette ikke registreres som sidedosering i Flex, kontaktes CareConsult på tlf.
73 121 620 mellem kl. 8.00-16.00).

Indstil Tidsvindue

1. Vælg Tidsvindue og kontrollér om angivet tidsvindue passer til borgers døgnrytme. Tidsvinduerne må ikke overlappe hinanden.
2. Hvis tidsvinduerne skal ændres, indstilles Start og Slutning tidspunktet – herefter
tryk på Gem

Validering

1. Vælg Validering, hvis der står Alt er okay – gøres der ikke mere.
2. Hvis der ikke står Alt er okay er det fordi Flex ikke har de korrekte medicinoplysninger. Kontakt CareConsult på tlf. 73 121 620, mellem 08.00-16.00.

SMS besked

1. Hvis borger og/eller pårørende ønsker en SMS-besked, skal man trykke på Borger i øverste bjælke.
2. Vælg Besked opsætning i højre side og udfyld felterne i Påmindelse eller Alert.

Cura indstillinger

1. Ved bestilling og levering af TIM-medicindispenser ses på nedenstående
link hvilke ændringer der fortages i Cura.
Infoventure (dcr-wiki-webapp.azurewebsites.net) - søg på TIM

2/2

