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Dette nyhedsbrev handler især om det fælles
medicinkort (FMK).

Brush-up besøg

Receptserver lukker for EdiFactrecepter.

MultiMed tilbyder ét Brush up besøg i Jeres klinik
uden beregning. Her får I mulighed for at få en times
opfølgning i optimeret brug af MultiMedWEB.

Fra nationalt hold er det meddelt at Receptserveren
lukker for modtagelsen af EDIFact recepter d. 30.
juni 2014. Det betyder, at der fra d. 1. juli 2014
ikke kan sendes elektroniske recepter fra det
”Gamle medicinkort”, hverken til Receptserveren
eller direkte til et apotek. Det betyder reelt, at alle
der efter 1. juli 2014 ikke er på FMK kun kan
udstede papirrecepter.
Brugere af FMK-modulet i MultiMedWEB vil forsat
kunne fremsende elektroniske recepter til Receptserveren og apoteker, idet recepterne fra FMK ikke
fremsendes som EDIFACT.

FMK-modul i MultiMedWEB
FMK-modulet er med udgangen af februar 2014
blevet opdateret med nye funktioner således at flere
handlinger/ændringer kan gemmes fra FMK-modulet
i MultiMedWEB til den centrale server (FMK-online)
Det er nu bl.a. muligt at gemme en annullering af
ikke ibrugtagne recepter direkte på FMK. Det er
også muligt at ophæve en seponering direkte fra
FMK-modulet.
Opdatering er pr. 1. marts 2014 ude hos FMK
brugere som også modtager en kort skriftlig
vejledning om brugen af de nye funktioner.
Ved tvivl er det altid muligt at ringe og få online
supervision.

Kontakt Bente Wengler, bw@multimed.dk, hvis din
klinik gerne vil have en times ”Brush-up besøg og
blive introduceret til de nye faciliteter i MultiMedWEB
Brugere af MultiMed Dos har stadigvæk mulighed for
at få besøg med en gratis demonstration af MultiMedWEB i egen klinik. Bemærk at kravet om implementering og brug af FMK (se forrige spalte) og datafangst ikke kan opfyldes i MultiMed Dos.

Windows XP
Microsoft yder ikke support på Windows XP efter den
8. april 2014. Dette omfatter også de automatiske
sikkerhedsopdateringer og fejlrettelser
Hvis du fortsat vil anvende Windows XP, efter at
supporten ophører, vil din computer stadig fungere,
men den vil ikke længere være beskyttet mod sikkerhedsbrud og virus. Desuden kan det forventes at
der fremadrettet vil være programmer og enheder
(printer, scannere mm), der ikke vil fungere sammen
med din Windows XP Pc.
Kontakt Søren Dixon eller Morten Schousen, teknisk
afdeling MultiMed, for rådgivning, hvis du har en XP
Pc.

Nye Brugere på FMK
Pr. 1. april anvender Region Hovedstaden, som den
sidste region FMK, hvilket betyder at praktiserende
læger og speciallæger også er forpligtiget i forhold
til overenskomsten til at anvende FMK.
MultiMed sørger selvfølgelig for opsætning og giver
en introduktion til FMK, så I kommer godt fra start.
Kontakt MultiMed for flere oplysninger om, hvad der
skal til for at komme i gang.

Fra ApS til A/S
DataGruppen MultiMed er pr. 1. januar 2014
omdannet til et A/S. Udover ændring i virksomhedsformen er der ikke sket ændring i virksomhedens
ejerskab og ledelse.

Få nyhedsbrev pr. mail
Send en mail til bw@multimed.dk, hvis klinikken
fremover ønsker at modtage Nyhedsbrevene pr. mail.
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