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FMK i lægesystemet

Rettelse af returregning

Der vil i næste opdatering i slutningen af uge 11
komme følgende ændringer og nye funktioner i FMK
Funktionerne markeret med *er nærmere beskrevet i
vedlagte Tillæg

Pr. 1 oktober skal almen praktiserende læger foretage
korrektion i forbindelse med returregninger i den
eksisterende regning. Det betyder, at den
”fejlbehæftede” regning skal findes frem og korrigeres.
Posteringsarket findes under ”Fakturer” i persongenveje. Indtast dato i søgefelt i højre side og klik på ”Vis
alle i perioden” Dobbeltklik på posteringsarket og klik
på ”Åben og marker som rettet regning”. Rettelser,
sletning og tilføjelse af en ydelse kan foretages og
gemmes. Den korrigerede regning markeres automatisk med ”f” og sendes med ved næste afregning.
Funktionen er også tilgængelig for speciallæger.

Receptfornyelsesanmodning fra Hjemmeplejen*
Listen over hvilke patienter der er sendt anmodninger
om ligger sammen med FMK-godkendelseslisten,
hvilket giver klinikken et overblik på, hvilke patienter
der er sendt anmodninger om receptfornyelse.
Genvejstast til FMK-Godkendelsesliste
Ved klik på [Ctrl][Shift][].
Nulstil bestilling i Godkendelseslisten
Bestillinger behæftet med fejl eller en fejlbestilling kan
i Godkendelseslisten nulstilles ved et højreklik på
bestilling og et klik på ”Nulstil”
Udskrift af Medicinkort ”Udskriv Medicinkort”
”Udskriv Medicinkor” er en udskrift af patientens
aktuelle medicinordinationer, herunder indikation,
dosering, doseringsperiode mm.
Dosisdispensering – genudstedelse*
Ved anvendelse af struktureret dosering (morgen,
middag, aften, nat) kan en dosisdispenseret bestilling
genudstedes, når dosisperioden udløber.
Tidligere skal seponeres og nye med struktureret
dosering skal oprettes.
OBS: Der kan ikke afsendes dosisdispenseret medicin
og enkelt recepter i samme forsendelse.
Suspendering af medicinkort
Det er nationalt besluttet, at ændre begrebet
”Suspenderet” til ”Indlagt”. Det er begrundet i, at det
stadigvæk er et problem at flaget ”Suspenderet” ikke
bliver fjernet, når patienten bliver udskrevet fra
sygehuset I fremtiden vil termerne ”Indlagt” beskrive
om patienten er indlagt på en sygehusafdeling og
”Medicinafstemning” at hospitalslægerne har
gennemgået patientens FMK-kort.

DAK-E: Sentinel - datafangst
DAK-E har oplyst, at indsamling af data fra
journalsystemer til Dansk Almen Medicinsk Database
(DAMD) forventes igangsat i marts 2015. Det gælder
dog kun for privatpraktiserende speciallæger.
For yderligere oplysninger henviser vi til DAK-E´s
hjemmeside www.dak-e.dk.

Modtag din faktura på mail eller via PBS
Undgå gebyr for brevforsendelse af faktura. Send en
mail til bb@multimed.dk (Bente Blenker), med
oplysninger om e-mailadresse eller alternativt tilmeld
betalingerne til PBS.
De stigende omkostninger for forsendelse pr. brev har
bevirket, at MultiMed er nødsaget til at lægge et gebyr
på brevforsendelse af fakturaer.

Microsoft server 2003
Microsoft har udmeldt, at Microsoft-support for
Windows Server 2003 ophører d. 14. juli 2015. Efter
denne dato sendes der ikke opdateringer eller rettelser
ud til Server 2003. Alle systemer, der kører Server
2003 bør/skal over tid skifte til Windows Server 2012.
Kontakt evt. Søren eller Morten for flere oplysninger.

Opfrisk din viden om kliniksystemet
Brugere af MultiMedWEB eller WEB-praksis tilbydes
gratis Follow-up kursus i klinikssystemet og i FMK.
Kurserne er af 2 times varighed afholdes i PC-ide’s
lokaler Firskovvej 6, 1. sal th Kgs Lyngby København
og i Datagruppen MultiMeds lokaler Storhaven 12 i
Vejle. Tidsrum for kursusafholdelse fra kl. 10-12 og
fra kl. 13-15.
Næste kursusdage:
i København tirsdag d. 14. april og 16. juni og
i Vejle, torsdag d. 23. april og 18. juni.
Tilmelding på www.MultiMed.dk vælg ”Kursus og
oplæring” eller på tlf: 75725499, opgiv gerne
mailadresse.
Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før angivet
kursusdag

Med venlig hilsen

