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Ny Kalender og ny version af det fælles medicinkort (FMK)
I 2015 har der været travlt i vores udviklingsafdeling og MultiMed barsler nu en ny kalender og en ny version af Det Fælles
Medicinkort(FMK). Kalenderen er i drift i udvalgte klinikker og den nye version af FMK er tæt på første kliniktest.
Multimed vil afholde nogle online kurser (Webinar), med fokus på henholdsvis Kalender og FMK, i forbindelse med at det
rulles ud til alle kunder. Kontakt Bente Wengler BW@multimed.dk for yderligere information.

Eksempler på nye funktioner i FMK

Eksempel på nye funktioner i kalender

Overskuelig visning af ordinationsinformationer og enkelt
håndtering af receptudstedelse er nogle af nøgleord i den
nye FMK. Der er muligt at vælge substituerbare præparater
i receptbilledet samt visning og evt. annullering af ”åbne
recepter” dvs. recepter, som patienten ikke har afhentet.
Der er også let at se, hvad der er udleveret fra apoteket.

Kalenderen ligner meget den nuværende kalender (f.eks.
er genvejstasterne identiske) og er selvfølgelig fuld integreret med E-tidsbestilling. Der er tilføjet nye funktioner,
der øger performance for kalenderen, som f.eks. at flere
brugere kan være på samme dag samtidigt og at det kun
er den markerede tid, der er låst.
Den nye kalender kræver Windows 7 eller nyere versioner
af
Windows dvs.
kan ikke afvikles
på XP-maskiner
Recepter
til patienter
med ikke
validt CPR-nr.

DataGruppen MultiMed A/S
ISO 27001 Certificeret
MultiMed er blandt de 17 første It-leverandører i Danmark,
der er ISO 27001-certificeret inden for it-sikkerhed og er
dermed blandt de første it-leverandører, der har dokumenteret it-sikkerheden i virksomheden.

E-mail-svar fra klinik
Det er et stigende problem at e-mails fra klinikkerne havner
som spam i patienters mailprogram (hotmail og gmail).
Dette skyldes bl.a. linket som medsendes i mailen.
Multimed arbejder på en ny løsning.
Primo april ændres metoden for generering af patientadgangskoder til e-ydelser på klinikkens hjemmeside, hvor
patienten selv skal danne en unik kode.

Opfrisk gratis din viden i foråret 2016
Brugere af MultiMedWEB / WEB-praksis tilbydes gratis Followup kursus i kliniksystemet og i FMK.
Varighed:
Sted:
Underviser:

2 timer fra kl. 10-12 eller fra kl.13-15
Sjælland: Firskovvej 6, 1. th, Kgs. Lyngby
Jylland:
Storhaven 12, Vejle.
Bente Wengler

Næste kursusdage er:

Jylland 26. april 2016
Sjælland 12. maj 2016

Kursusdage og tilmelding på www.multimed.dk.
Vælg ”Kursus og oplæring”, angiv ydernr.og antal personer
samt mail-adresse til fremsendelse af kursusinformation. Det er
også muligt at ringe på tlf. 75725499
Kan I selv samle en gruppe på min.6 personer, er det også
muligt at få planlagt et kursus på et aftalt tidspunkt.

Ved bestilling af recepter til patienter med ikke validt CPRnr. lettes ekspederingen på apoteket ved at sende
recepten direkte til et valgt/bestemt apotek. Husk at udelade flueben i ”Receptserver”.

Opgradering til Windows 10
MultiMed anbefaler, at klinikken tager kontakt til vores
teknikere inden opdatering til Windows 10 foretages.
Kliniksystemet kan sagtens afvikles i Windows 10, men det
skal sikres, at tilknyttede programmer som f.eks. diktafoner
også kan benytte Windows 10 inden Windows opdateres.

Takster speciallæger april 2016
Multimed er af FAPS blevet orienteret om, at der træder en
ny honorarstruktur i kraft for gynækologerne der den 1.
april 2016. Samme dato sker der også ændringer i honorar
for andre specialer. MultiMed vil sørge for takstopdatering
for de berørte specialer.

Det danske Vaccinationsregister- DDV
Lægerne blev forpligtet fra 15. november 2015 til at
indberette alle vaccinationer. De registrerede vaccinationer bliver samkørt med Sygesikrings- eller receptoplysninger, men det er lægens registrering, hvis den er
tilgængelig, der kommer til at stå i DDV. Lægernes
registreringer betragtes som værende mere valid, da de
indeholder informationer om batch nummer osv.
HUSK! Ikke lægefagligt personale skal bemyndiges på
www.FMK-online.dk for at kunne tilgå DDV. Linket
nedenfor giver information om den generelle brug af DDV.
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Faelles%20Medicinkor
t/DDV/FAQ.aspx

Med venlig hilsen

