
Cura 25  
 

Overblik over områder der vil komme forandringer med Cura 25, til området er der tilknyttet en kort beskrivelse.  

 
Område Beskrivelse af funktionalitet 

Ydelser Web: Der kan delegeres ydelser på Web som vi kender det på App. 
Tidligere udmelding om at sygeplejeydelser skal oprettes på App, er ikke længere aktuel 
 
Datofejl ved afslutning og fremtidig ændring på ydelser er rettet, så dato mellem Cura og CuraPlan er korrekt 
Fremtidig ændring på ydelser bliver slået til og kan bruges fra idriftsættelse 
 

Opfølgning på tilstande 
og ydelser 

Fremadrettet kan vi vælge om opfølgninger på ydelser skal være obligatoriske.  
Når en ydelse har obligatorisk opfølgning, vil opfølgningen fremadrettet være struktureret. 
   
Det vil sige at når man følger op på en ydelse, skal det fremover ske via de 3 prikker på ydelsen.  
Der kan vælges mellem følgende 4 typer defineret i FS3 inkl. et fritekstfelt til kommentar til opfølgningen: 

• Fortsætter 

• Ændres indenfor rammen 

• Re-visitation 

• Afsluttes 
Denne struktureret opfølgning kommer også til at være gældende for tilstande, hvor opfølgning altid er obligatorisk. 

 
Den valgte opfølgning vil efterfølgende kunne ses på den enkelte tilstand og ydelse 
Struktureret opfølgning på tilstande implementeres med idriftsættelse 
Struktureret opfølgning på ydelser implementeres efter idriftsættelse pga. afklaring og opsætning, hvorefter 
observationen Opfølgning på ydelse/handlingsanvisning udgår. Udmelding følger 
 

Ydelser/Observationer Når der oprettes en ydelse kan man koble en eller flere observationer til ydelsen, så udfører ved hvilke(n) observation(er) 
der skal anvendes til dokumentation ved levering.  
Ved levering kan udfører se hvilke(n) observation(er) der er valgt til dokumentation. Der kan ved levering tilknyttes en eller 
flere observation end den/de forudvalgte ved ydelsesoprettelsen, hvis det giver mening i den konkrete levering.  
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Observationer dokumenteret via besøget fra Aftaler i dag, knytter sig til ydelsen og kan ses via de 3 prikker på ydelsen via 
ydelsesoversigten 

Observationer App: 
Ny kort under borgers liv: Graf 
For udvalgte observationer kan der vises en graf  
Grafen viser observationer fra de seneste 14 dage 
Der kan ikke vises graf på trinvise observationer.  
Graf på observationer bliver aktiveret efter go live. Udmelding følger. 
 
Vi er i gang med udredning af fortsat anvendelse af trinvise observationer. Udmelding følger 
 

Observationer som 
opgaver 

Fejlen vedr. observationer lagt som opgave, taget af specifik medarbejder og håndteret fra Mine opgaver er rettet.  
Det betyder at alle observationer kan lægges som opgave. Opgaven bliver vist på kortet fælles opgaver i den valgte 
organisatoriske enhed. 
 

Planlægning af levering App 
Kortet Planlægning af levering 
Fejlen vedr. ønske om at flytte levering fra et tidsrum til et andet, er rettet. 
Det betyder at der gives besked til ressourcekoordinator i CuraPlan om at en levering ønskes flyttes fra et tidsrum til et 
andet. Grundplan i CuraPlan slettes ikke længere.  
 

Medicin App 

• Medicinordinationer kan oprettes med mere end en styrke, eks. Centyl hvor der er flere aktive indholdsstoffer og 
der derfor skal angives flere styrker 

 

• Afslutning af borgers medicinkort kan ske på to måder 
o Frakoble FMK inde på FMK 
o LMK, 3 prikker Seponer udvalgte ordinationer 

 

• Der kan vises administrationshistorik på lokal oprettet PN ordinationer der er afsluttet: 
LMK, 3 prikker vælg Vis alle, find afsluttet præparat, 3 prikker vis administrationshistorik 

 

• FMK kort har ind imellem vist hvid skærm, fejlen er rettet 
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Web: 
Ny medicinfane på Web hvor der kan ses oplysninger om borgers medicin. Der kan printes medicinskema for bruger med 
sikkerhedsrolle print medicinskema. Sygeplejersker og sosu.assistenter får denne rolle 
LMK viser en måned frem, den vil senere afspejle dispenseringsperioder 
Tidligere udmeldt workaround på medicinprint er ikke længere aktuel. 
 

MedCom Korrespondancen Sygehushenvisning bliver erstattet af korrespondancen Kommunehenvisning. I Kommunehenvisning er 
det nye, at oplysninger om pårørende er med. I en overgangsperiode kan vi modtage begge typer. Kommunehenvisning 
opfører sig på samme måde som Sygehushenvisning.  
 
Når borger har korrespondancen Kommunehenvisning skal du sende afslutningsnotat til egen læge via de tre prikker på 
Kommunehenvisningen. Når borger ikke har korrespondancen Kommunehenvisning skal du oprette og sende 
afslutningsnotat til egen læge, via det blå plus i Ekstern kommunikation i borgers journal 
Opret afslutningsnotat til egen læge må kun bruges på borgere i forløb under Forebyggelse og Sundhedsfremme  
 
Kortet Anden korrespondance i Ekstern kommunikation i borgers journal skifter navn til Øvrige korrespondance. 
 

Sagsbehandling Web 
Kortet åbne henvendelser på borger overblik 

• Tilstandsikoner tilføjet  

• De 3 prikker er fjernet fra kortet 
 

Borgers sag 

• Knappen til at afgøre en sag er flyttet fra Borgeroverblik ind på sagen i sagsoverblik i borgers journal 

• Nye ikoner der angiver sagens tilstand (Afgjort, Uafsluttet, Brev uafsluttet, Ventetid, Observationer, Filer) 
 
Afgørelse 

• Afgøre sag uden at sende et brev 

• Afgøre sag uden at afslutte en sag 
 
Afsluttet sager uden afgørelse kan genåbnes 

• Hvis en sag er afsluttet uanset afslutningsårsag, kan sagen genåbnes 
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Afsluttet sager med afgørelse 

• Hvis sagen er afgjort uden brev, er det muligt efterfølgende at sende brevet 

• Breve kan åbnes direkte fra sagen 
 
 
Lukkede sager 

• Der kan oprettes observationer på afsluttet sager på en lukket henvendelse også selvom der ikke tidligere har været 
en observation 

 

Breve Web 
Hvis man fortryder oprettelse af et brev kan man lukke dialogen uden at brevet er markeret som uafsluttet 
 

Vedhæftede filer Nyt kort på stamdata (Vedhæftninger på borgeren) med samlet oversigt over alle vedhæftninger i borgerjournalen 
Der kan vedhæftes filer på 

• Henvendelse 

• Sag 

• Kort på stamdata 

• Samtykkekort 

• Brev 
Filtyper der kan vedhæftes er: PDF og billedformater, dog ikke video 
 

Booking Web 
Hvis der i vælges Udskudt start på ydelser eller forløb vil det fremover være obligatoriske at angive årsag. Årsagen kan være 
Personlige årsager eller Sundhedsfaglig begrundelse. 
 
App (online) 
Borger kan bookes på et ledigt hold. Der kan ikke bookes mere flere antal gange end borger er bevilliget på ydelsen. Antal 
resterende bevillinger kan ikke ses på App. 
Der kan ikke bookes på flydende hold 
 

Aktindsigt • Registreret samtykke på kortet samtykke bliver trukket med i aktindsigt 

• Afsluttede diagnoser tages med i aktindsigt  

• Observationer sorteres efter udførelsesdato 

• Ydelser sorteres i aktindsigt på samme måde som det kendes fra ydelseskortet 
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• Borgers navn og cpr vises i toppen af hver side når der printes aktindsigt 

• Når der registreres cave/allergi og registreres ingen kendte allergier, vil dette fremover være en del af aktindsigten 

• MedCom beskeder til aktindsigt er flyttet over og skal hentes på knappen hent ekstern kommunikation, det er pga. 
print 

 

Synkronisering fra App Der er foretaget ændringer der giver mindre risikofor at de data brugerne har lavet på Appén ikke kan sendes til serveren. 
Dette skal gerne medføre vi oplever færre synkroniseringsfejl 
 

Brugerstempling Fejl med stempling unknown vil ikke længere opstå i forbindelse med opgradering 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


