
CF centret har brug for din hjælp! 

Som vi fortalte på informationsmødet i april (og i CF kontakten på hjemmesiden), har en del af 

besparelserne i Region Midt også ramt Børneafdelingen. 

Det er derfor blevet besluttet, at bl.a. nogle af sygeplejetimerne i ambulatorierne skal flyttes til sengeafsnit 

A10 (i praksis skal ambulatoriesygeplejerskerne have nogle vagter derinde), og at der ikke er sekretær i 

modtageskranken pr. 1/1-16. 

I vil stadig møde de samme sygeplejersker, men der vil være færre på arbejde på de enkelte dage - og det 

vil stadig være Anne-Mette I ringer til/hører fra; men I vil bare ikke møde hende i modtageskranken (som 

fremover altid vil være ubemandet). 

Vi har arbejdet meget med, hvordan vi får CF-ambulatoriet til at hænge sammen og stadigvæk kan give jer 

en behandling, som I kan være trygge ved og som vi kan stå inde for - og vi har fundet nogle ting, som helt 

sikkert kan gøres mere effektive, hvis vi får jeres hjælp.  Det vil forhåbentlig ikke betyde så meget for jer at 

hjælpe os; men samlet vil det betyde rigtigt meget for os, så vi kan spare tid og kan koncentrere os om det 

vigtigste – nemlig at sørge for, at I får den bedste behandling! 

Derfor – læs venligst brevet helt til ende – det med fed skrift er det vigtigste, det andet er 

forklaring. 

Telefontider: 
For at undgå mange afbrydelser i løbet af dagen bliver vi nødt til at indføre telefontid. Det vil dog ALTID 

være muligt at komme igennem til CF centret. Hvis det er uden for telefontid i dagtiden (kl 10-15), vil der 

altid være et akutnummer på telefonsvareren, så I kan komme igennem, hvis der er behov for akut kontakt 

(akut= indenfor 2-3 timer). Til alt ikke-akut er det lettest for os hvis I bruger funktionspostkassen. 

AKUT: i dagtiden på hverdage kontaktes CF amb på 7845 1533. – Hvis det er uden for telefontid 

eller telefonen er optaget, vil der være et akutnummer på telefonsvareren (kan skifte fra dag til 

dag, derfor ikke oplyst her). 

Efter kl. 15, og i weekender og søn-og helligdage:  

  Børn (under 18 år) – kontakt A10    7845 1622 

  Voksne (18 år og opefter) – kontakt afdeling Q    7845 2908 

IKKE AKUT, MEN SKAL VÆRE I DAG: skriv helst til funktionspostkassen, eller ring og giv besked til 

sekretær om at I gerne vil ringes op og angiv den telefon (mobil, arbejde eller andet), vi skal ringe til. 

Hvis I ringer/skriver inden kl. 10 vil I blive ringet op mellem 10 og 11;  

Hvis I ringer/skriver mellem 10 og 13 vil I blive ringet op mellem 13 og 14  

HASTER IKKE: Brug funktionspostkassen, så svarer vi i løbet af et par dage - og overvej gerne om 

det er noget, der kan vente til næste kontrol. 

 

RECEPTFORNYELSE: Kan kun ske via funktionspostkassen undtagen i nødstilfælde (og hvis en lovet 

recept ikke er blevet lavet). 



CF-mailen (”funktionspostkassen”; Auhskejby.Boerneafdelingacfamb@rm.dk ) 

Der kommer mange mails til postkassen hver dag, og vi vil kunne spare tid ved at fordele mails mellem 

sygeplejersker, læger og sekretærer, så man ikke skal læse alle mails igennem, inden man ved, hvem der 

skal tage sig af dem. Derfor vil vi bede Jer om at gøre følgende 

 

 

1. Brug om muligt mailen frem for at ringe (vi skal nok ringe tilbage ved behov, se nedenfor) 

2. Lav altid en overskrift på din mail – med én af følgende titler: 

”Booking ”: Alt om flytning af tider, afbud, kontakt til socialrådgiver, diætist og fysioterapeut 

”Symptomer”: Hvis der er symptomer eller f.eks. medicinspørgsmål, som gør, at du skal tale med 

en læge eller sygeplejerske – undtagen ved helt akutte symptomer, hvor du selvfølgelig skal ringe til 

det relevante nummer (åndenød, svære mavesmerter etc).  

”Recept”: Hvis du har brug for recept inden næste kontrol, hvilket skulle blive meget sjældent (se 

fmk-online nedenfor). Recepter på antibiotika vil altid blive ekspederet samme dag. Recepter på 

basismedicin vil kun blive ekspederet samme dag, hvis mailen er fremme inden kl. 9 om morgenen, 

ellers dagen efter. 

”Udstyr”: Hvis du mangler filtre til e-flow, har smeltet pep-masken eller lignende, som ikke kan 

vente til næste kontrol. 

”Andet”: Hvis du er i tvivl om, om det hører under noget af ovenstående 

3. Skriv gerne dit/dit barns navn i titlen også – vi kender jer godt nok til ikke at behøve CPR 

nummer – f.eks. ”Symptomer – Lars Jensen” 

4. Skriv kun om én ting i hver mail (f.eks. ikke om ny tid og manglende dele til e-flow i 

samme mail) – for hvis to personer skal tage sig af samme mail, er det svært at sikre, at begge 

dele bliver gjort. 

5. OBS: Undgå at skrive til læger og sygeplejerskers egne mail-adresser, med mindre det er 

opfølgning på noget, I specifikt har aftalt at kommunikere om denne vej. Vi er ikke 

nødvendigvis på arbejde hver dag, og mails kan blive læst for sent. 
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Recepter 
Recepter til basisbehandling (enzymer, pulmozyme, mucomyst, insulin, aquadeks etc) er meget hurtigere at 

lave på en dag, hvor I er til kontrol, og hvor vi alligevel har åbnet jeres journal og kan give jer papirrecepter 

med i hånden i stedet for at skulle faxe. 

Derfor vil vi bede jer om at checke, om I har de recepter, I skal bruge inden I kommer til kontrol. For voksne 

(fra 15 år) kan dette gøres via www.fmk-online.dk, hvor man logger på med Nem-ID og kan se sin 

receptoversigt og hvor mange udleveringer, der er tilbage (se vedhæftede). For børn er det muligt for 

forældre (forældremyndighedsindehavere) at se receptoversigten hvis barnet er født efter 27.5.2004 (de 

børn som er født mellem 2000 og 2004 har ikke forældremyndighedsindehaver registreret i systemet, så 

der virker det ikke i øjeblikket, men så kan I spørge på apoteket).  

Check på fmk-online eller på apoteket før hvert besøg om der er noget, du kommer til at mangle 

inden næste besøg! – Har du glemt det hjemmefra, kan du evt gøre det fra din smartphone i 

venteværelset, hvis du har dit NemID nøglekort med.   

 

Booking: 
Når man skal på sygehus så ofte er det vigtigt at der er mulighed for at gøre det på bestemte dage, og ofte 

er der også ønsker om at se en bestemt læge, diætist, socialrådgiver, fys etc, så bookingopgaven er ikke så 

enkel.  

Fremover bliver det derfor kun sekretæren, der booker tider, for bedre at kunne koordinere. 

Sygeplejerskerne booker udelukkende  i.v. kure. 

 

Al booking foretages af sekretær – helst via funktionspostkassen, kun hvis det er meget kompliceret per 

telefon. Har I ønsker til næste kontrol skrives det på "Den grønne seddel".  Anne-Mette sender mail med 

tiderne til Jer. 

Alle familier/voksne tilmeldes sms-service med besked om tiden (vi har nu fået det ordnet, så I også 

får besked om fys-tider separat, så hold øje med om I får to tider). Kun røntgen og UL kan endnu ikke sende 

sms ud om booking, så her må I selv holde øje med den tid, som I får på mail fra Anne-Mette. 

HUSK at melde afbud – det gøres lettest via funktionspostkassen, alternativt på telefonen (her må 

akutnummeret gerne bruges!) 

Vi har 1-2 afbud/udeblivelser per dag og kan udnytte tiden til noget bedre...(undlade at bruge tid på at 

forberede jeres besøg/vente på jer - og evt. nå at give tiden til en anden) hvis I husker at give besked. 

 

http://www.fmk-online.dk/


Nyheder fra centret 
Det er nu blevet muligt at tilmelde sig vores nyhedsbrev på centrets hjemmeside, så man automatisk får en 

mail, når vi lægger nyheder ud – bl.a. vigtige beskeder som denne. Vi anbefaler kraftigt at alle tilmelder sig, 

da vi ikke har mulighed for at sende brevpost ud hver gang, og det ikke er alle, der får set opslagstavlen. 

Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden http://www.auh.dk/om-auh/afdelinger/borneafdeling-

a/center-for-cystisk-fibrose/cf-nyheder/  - Du skal trykke på abonner knappen (post-ikon) og skrive dit 

navn og din mail-adresse (obs, der må ikke bruges store bogstaver i mail-adressen, så melder den fejl). 

 

Andet 
Konsekvensen af færre sygeplejetimer i Ambulatoriet betyder, at vi ikke længere har mulighed for at følge 

isolerede patienter til undersøgelser og prøver. 

Patienterne vil fremover få mundbind på og gå uden følgeskab, ligesom de fleste heldigvis har været vant til 

i forvejen under indlæggelser på sengeafd. Q. Blodprøver vil meget snart foregå i laboratorierum i enden af 

CF ambulatorie-gangen, så det bliver kun røntgen og UL man skal bruge maske til. 

 

 

Håber I vil hjælpe os med at kunne bruge tiden bedst muligt! 

 

 

Kærlig hilsen CF Teamet i Skejby 
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Sådan bruger du fmk-online 
 

1. Adressen er fmk-online.dk – skriv den i din internet-browsers adresse felt. 

2. Vælg ”fortsæt til NemLog-in” ved at klikke på den grønne knap 

3. Log på med din NemID med nøglekort som til f.eks. e-boks og netbank – hvis det er dit barn (< 15 år) 

der har CF skal du bare logge på med dit eget NemID 

4. Vælg rolle – enten som dig selv eller som forælder (der kommer en liste over de børn du har 

forældremyndighed over) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Check recepter – vælg fanen ”Recepter” og du får en oversigt som denne her 

 

 
Her ses en liste over alle de recepter du/dit barn har liggende. Hvis der er et ”tablet-ikon” under status 

(stiplet box) er der flere udleveringer tilbage, hvis ”tablet-ikonet” er overstreget er der ikke flere 

udleveringer tilbage.  Hvis du vil se hvor mange udleveringer der er tilbage skal du klikke på den sorte 

firkant med pil nedad (fuldt optrukken box) ud for det enkelte præparat – f.eks. her ovenfor præparatet 

Simvastatin, så får du en oversigt over alle udleveringer. 

Læs mere her http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-

%20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NationalSundhedsIt/FaellesMedicinkort/Borgere/FMK_BorgerVejled

ningVer1_2014.ashx  

Rasmus Jensen 

Rasmus Jensen 

Lasse Sofus Nygaard Jensen 
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