
PIXIBOG

Det hurtige overblik over ændringerne fra Caseflow til KMD Nexus 



INDHOLD

● Navigation
○ På tværs af borgere
○ Borgermenu

● Borgerbjælken
● Borgerbanneret
● Borgerrelaterede aktiviteter
● Aftaler
● Handleplaner
● Overblik
● Medicinliste
● Forbedringer
● Problemer?



NAVIGATION - PÅ TVÆRS AF BORGERE

Fanebladet “Aktiviteter” kan nu findes i venstremenuen langs venstre side af skærmen
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NAVIGATION - BORGERMENU

Borgermenuen under fanebladet med borgerens navn ses nu i sin egen menulinje
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BORGERBJÆLKEN

Den grønne borgerbjælke med borgernavn, CPR nummer og håndtag til borgerbanneret vil altid være at 
finde i toppen af borgerens lister samt i relevante aktiviteter, eksempelvis skemaer.



BORGERBANNERET

Borgerbanneret, som før var i toppen af siden, er nu flyttet ud til højre. Banneret kan skubbes væk/hives 
frem og kasserne er klikbare.

En gul kant på håndtaget viser at borgerbanneret indeholder et advarselsskema.
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BORGERRELATEREDE AKTIVITETER

Borgerrelaterede aktiviteter, samt grundforløb, som før var at finde til højre for borgeren navn er nu 
placeret i knappen “Tilføj aktivitet” i værktøjslinjen.
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AFTALER

Når man tilføjer aftaler til borgeren skulle man i Caseflow først vælge “ny aftale” eller “eksisterende aftale” 
og derefter vælge type. 

I Nexus er dette nu slået sammen, så man først vælger type, dernæst ser liste over eksisterende aftaler og 
dertil kan klikke “Opret ny aftale” ved behov. 
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HANDLEPLANER

Handleplaner i Nexus har fået helt nyt design. Med fokus på simpelhed og overblik er handleplanen nu 
opbygget af kasser som kan foldes ind/ud, og med problemet øverst som det kendes fra handleplans-print.  
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OVERBLIK

I borgerens overblik er det nu muligt at tilføje breve, planlægge aftalepladsholdere fra samt at se grafer.

… og overblik på tværs af borgere understøtter nu visninger fra aktivitetslisten.



MEDICINLISTE

På borgerens medicinliste markerer vi nu hvornår en ordination er lokaloprettet (med et L-ikon) - ikke 
ordinationer som kommer fra FMK.



FORBEDRINGER

● Man kan nu også...
○ Søge i alle rullemenuer på tværs af systemet 

          og klikke på hele radioknap/checkboksens tekst

○ Klikke direkte ind på skemaerne mv. fra datalisterne

○ Filtrere notater ud fra den samlede historik på besøg, ydelser mv.

○ Tilføj flere forløb til borgeren på samme tid

● … og meget andet. Det samlede overblik over nye funktionaliteter kan findes i KMD Nexus Releasenote.



PROBLEMER?

Skulle I mod forventning støde ind i problemer med funktionalitet i KMD Nexus kan altid vende tilbage til 
Caseflow og indrapportere til Servicedesk.


