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Prisændringer

Opgradering af Windows 7 eller 8

MultiMed har sænket prisen for SMS-beskeder med
25 % gældende pr. 15. juni 2015
Desuden er der sket prisjusteringer på hjemmesider
og mail-domæner til kundernes favør. Dette skyldes
bl.a. den store konkurrence på området samt bedre
aftaler med eksterne leverandører.
Kontakt MultiMed for, hvis du er interesseret i yderligere informationer

Det Danske Vaccinationsregister (DDV)
Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til ét fælles vaccinationskort.
Vaccinationer, der er udleveret fra apotek og/eller
afregnet med praksisenhederne, vil automatisk
fremgå af DDV. Dette gælder også for vacciner bestilt
via Receptserveren.
Vaccinationer, der tidligere er givet på sygehuset og
vaccinationer som borgeren selv har betalt f.eks.
udlandsvaccinationer, fremgår ikke automatisk af
vaccinationskortet, men kan indtastes af borgeren selv
eller af en sundhedsfaglig medarbejder.
Pligten til indberetning af givne vacciner træder, i
følge bekendtgørelsen om DDV i kraft for alle læger,
herunder også læger ansat på sygehuse, d. 15.
november 2015
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?i
d=163123)
MultiMed stiller en certificeret integreret løsning til
rådighed, der kan give et hurtig og nemt overblik over
de vaccinationer, der er registreret som foretaget og
over de vaccinationer, der er planlagt/anbefalet og
som afventer at bliver effektueret.
Løsningen vil være tilgængelig i kliniksystemet medio
august 2015 og erstatter fremadrette det tidligere
vaccinationskort. Vejledning til DDV vil fra samme
tidspunkt kunne findes under Administration –
Links til Manualer - DDV
Det vil være muligt at tilgå det tidligere vaccinationskort og sammenstemme oplysningerne.

Microsoft annoncerer på nuværende tidspunkt om
gratis opgradering fra Windows 7 eller 8 til Windows
10. Det er allerede muligt at blive skrevet op til at
modtage softwaren.
Vi anbefaler at afvente med at opdatere klinikkens
PCér til den nye version, da vi endnu ikke kender det
fulde omfang i forhold til afvikling af Kliniksystemet.
Kontakt Søren eller Morten i MultiMed for yderligere
oplysninger.

Opfrisk gratis din viden om
kliniksystemet efteråret 2015
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 eller
fra kl. 13-15.
Næste kursusdage 2015:
København: tirsdag d. 25. august
torsdag d.1. oktober
Vejle
torsdag d. 27. august
tirsdag d. 20. oktober
Hvis I selv har mulighed for at samle en gruppe
fra 2 klinikker på minimum 6 personer, er det
også muligt at få et planlagt et særskilt kursus på
et aftalt tidspunkt.
Tilmelding på www.MultiMed.dk vælg ”Kursus og
oplæring” eller på tlf: 75725499, opgiv gerne mailadresse til fremsendelse af kursusinformation.
Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før angivet
kursusdag.

DAK-E: Sentinel – datafangst
Ifølge driftsinformation på www.DAK-E.dk
”Vi (DAK-E) indsamler p.t. ingen data, og kvalitetsrapporterne opdateres derfor ikke.
Kun udvalgte pop-upper fungerer, idet data lagres lokalt.
Almen praksis: Diabetes, KOL, hjertesvigt og depression
Speciallæger: hudlæger, reumatologer og øjenlæger.”
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