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Receptserver er d. 1. september lukket
for modtagelse af EdiFact-recepter.
Den 1. september kl. 12 lukkede Lægemiddelstyrelsens receptserver for modtagelse af EDIfact recepter. Det betyder, at der ikke sendes elektroniske
recepter fra det ”Gamle medicinkort”, hverken til
Receptserveren eller direkte til et apotek. Det
betyder også, at alle, der efter 1. september
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.

Håndkøb/Frihandelsvarer på FMK
Det er pr. 1. september 2014 nu muligt at sende
frihandels-og håndkøbsmedicin på recept via FMK.
Frihandels/håndkøbsmedicin vælges i skærmbilledet
”Ny ordination” – klik på ”Frihandel/Håndkøb”.
Recept oprettes ved klik på ”Gem og opret recept”.

Magistrelle præparater
Recepter på magistrelle præparater kan ikke sendes
elektronisk via FMK. Det betyder, at disse recepter
skal udskrives på papir. Denne begrænsning skyldes
ikke lægesystemet. Det skyldes de lovmæssige krav
til recepter og FMK

Nye muligheder i lægesystemet
MedCom er en national organisation, der understøtter udarbejdelse af tekniske standarder, der gør det
muligt, at forskellige systemer i sundhedsvæsenet
kan kommunikere med hinanden. Parterne på sundhedsområdet er gensidigt afhængige af hinanden i
forhold til hvornår nye eller ændrede standarder for
elektronisk kommunikation skal implementeres. Det
er derfor nationalt aftalt, at systemerne opdateres
to gange årligt (i april og i oktober)
Oktober 2014 opdateres følgende:
Sundhedskort:
Ankomstmarkering (P, G, N, B
Afregning:
Markering for rettet regning (F)
Ændringen er beskrevet i § 17 i overenskomsten for
almen praktiserende læger)

Husk vi er på Lægedage 2014

Takst/ydelsesregistret
Det er muligt at få takst/ydelsesregister opdateret
Automatisk. Da eksisterende takster overskrives
kræver det at klinikken forinden gennemgår de
lokale takster (egne takster) og markere dem med
”må ikke overskrives” og ”Beregn ikke reguleringsprocent”. Taksten findes under ”Administration” –
”Skemalister” – ”Takster”.
Kontakt os, når klinikken er klar til at modtage en
opdatering på klinikkens takster.

Få Informationer/ Nyhedsbrev på mail
MultiMed vil gerne holde kunderne opdateret med
aktuelle ændringer og nye muligheder. Det kræver,
at det er muligt at udsende information hurtigere og
lettere via e-mail. Vi vil derfor meget gerne
modtage oplysninger om hvilken e-mailadresse
disse informationer må fremsendes på, hvis vi ikke
kender jeres mailadresse i forvejen.
Send en mail til bw@multimed.dk, hvis klinikken
fremover ønsker at modtage på en anden mailadresse eller hvis I er usikker på om vi har jeres
mailadresse.

Opfrisk din viden om journalsystemet
Brugere af MultiMedWEB eller WEB-praksis tilbydes
gratis follow-up kursus af 2 times varighed med tips
og tricks i journalsystemet og i FMK. Kurserne
afholdes 1 gang om måneden skiftevis i København
og i Vejle. De nøjagtige undervisningsdage vil blive
oplyst i god tid via mail (til de adresser som vi
kender) og fremgå på www.MultiMed.dk og
www.PC-ide.dk
På kurserne er det muligt at få tilrettet sin
brugerprofil og opsætning, så det hele er klart, når
”dagligdagen melder sig”. Så blir det lettere at
indarbejde de nye funktioner i de daglige
arbejdsgange.
Tidsrum for kursusafholdelse fra 10-14.30
Tilmeldingsfrist er senest 14 dage før angivet
kursusdag. Tilmelding efter først til mølle princip.
De første kursusdage er d. 24. oktober i Vejle og
d. 21. november i København.
Det er stadigvæk også muligt at få tilpassede kurser
i egen klinik til vores favorabel kursuspris.
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Med venlig hilsen
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