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Receptserver lukker for EdiFactrecepter.

Laboratoriesvarportalen

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 også, at alle, der efter 1. juli
2014, ikke er på FMK, kun kan udskrive recepter.
Brugere af FMK-modulet i MultiMedWEB vil forsat
kunne fremsende elektroniske recepter til Receptserveren og apoteker, idet recepterne fra FMK ikke
fremsendes som EDIFACT.
Vedlagt en kort vejledning til funktioner i FMK. En
fuldstændig vejledning findes i MultiMedWEB under

Husk at der er adgang til Laboratoriesvarportalen fra
WebReq – klinisk Kemi. I Laboratoriesvarportalen er
det muligt at udpege relevante blodprøvesvar og få
disse sendt til eget journal-system.
Se vejledning fra MedCom på følgende link:
http://medcom.dk/dwn4824

Hjemmeside
Skabelonen til Hjemmesider er programmeret om og
driften er blevet uafhængig af java. Det betyder bla.
at e-ydelsessiderne kan tilgås fra de hyppigst
anvendte enheder.
Opdatering af bestilte hjemmesider er i fuld gang og
vil ske hen over sommeren.

”Administration”- ”Links til manualer” – ”Til FMK”.

Bruch-up besøg

Læ-blanketter

Tilslutningen til Brush-up besøg har været meget
stor og Bente har besøgt rigtig mange klinikker.
Skulle der være enkelte ubesøgte klinikker, som
ønsker et besøg kan det nås endnu.
Kontakt Bente Wengler, bw@multimed.dk, og bliv
introduceret til de nye faciliteter i MultiMedWEB.
MultiMed vil gerne fortsætte med at give kunderne
gratis Brush up, men vil forsøge med en ny undervisningsform. Der bliver udsendt mere information
om det nye tiltag efter sommerferien.

Brugerlicensaftale

Blanketterne LÆ 121, 131, 141, 221, 231 og 251
kan nu modtages og besvares elektronisk fra de
fleste kommuner.
Tilmeld klinikken til at modtage LÆ-blanketter og I
vil fremover modtage blanketterne elektronisk fra de
kommuner, der kan sende blanketterne. Fra de resterende kommuner, vil I modtage anmodningerne
på papir.
Send en mail til bw@multimed.dk MultiMed for
tilmelding til elektroniske Læ-blanketter

MultiMed har i brugerlicensaftalen konkretiseret
aftalen om fjernbackup. Dette kan være anvendelig
dokumentation i forbindelse akkreditering af
klinikken. Bruger med fjernbackupaftale vil modtage
denne pr. brev i nærmeste fremtid.

Nye Medarbejdere i MultiMed
I juni måned siger MultiMed goddag til 3 nye
medarbejdere.
Medio juni starter Daniel Jakobsen i supporten, der
også skal varetage opdatering og udvikling af
hjemmesider. John Lund Jensen er ansat som ny
udvikler og Rune Rhinstrøm Blicher skal varetage
opgaven som serverrums tekniker og udvikler.

Få Nyhedsbrev pr. mail

God sommer

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

Med venlig hilsen

Kristian Foged, Lone Thomsen, Erik Jacobsen

