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Det danske Vaccinationsregister- DDV
Indberetning til central register for alle læger træder i kraft 15. november 2015
MultiMed stiller en certificeret integreret løsning til rådighed, der giver et hurtig overblik over patientens vaccinationer, der er registreret givet og over de vaccinationer, der er planlagt/anbefalet og som afventer at bliver
effektueret.
Løsningen er tilgængelig til aktivering i lægesystemet og erstatter fremadrette det tidligere vaccinationskort.
Kontakt DataGruppen MultiMed A/S for aktivering. Vejledning til brug af DDV i kliniksystemet findes under
Administration > Links til manualer > TIL DDV
Der vil stadigvæk være adgang til patientens ”gamle” vaccinationskort med mulighed for at se klinikkens tidligere
vaccinationsregistreringer.
DDV anvender den samme signatur som FMK. Ikke lægefaglig personale skal dog bemyndiges på FMK-online for at
kunne tilgå DDV. På http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Faelles%20Medicinkort/DDV/FAQ.aspx kan I læse mere
om den generelle brug af DDV.

Rengøring af printere, der anvendes til
udskrivning af WebReq blanketter
Udskriften af Webreq-blanketter kan til tider drille.
Dette skyldes bla. den lim der anvendes til de selvklæbende blanketter.
Et godt råd, fra leverandøren af WebReq er, at rense
printerne (rullerne) ca. 1 gang om ugen med isopropylalkohol 70%.

Fishing mails, virus, malware, browser
hijackere, cryptoLocker, trojanere m.m.
Vi advarer mod CryptoLocker og virus, der f.eks. kan
kryptere alt på serveren og brugernes pc og dermed
lukke for adgang til data. Det kan blive en dyr og tidskrævende proces at udrede, hvorfor det er vigtigt at
være beskyttet ordentligt.
Vi anbefaler derfor, at brugerne har et ordentligt
AntiVirus-program installeret. Det kan MultiMed levere
for kr. 225,-(+moms) om året pr. maskine.
Vi vil samtidig skærpe opmærksomheden mod at give
udefra kommende person, der udgiver sig som ITsikkerheds specialist, en adgang til jeres systemer.
Det kan vise sig at det ikke sker med reelle hensigter.
Husk, at I altid kan kontakte MultiMed, hvis I er i tvivl
om adgangs- og sikkerhedsspørgsmål.

Tak for besøget på standen ved
Gyn-klubbens efteruddannelse.
D. 25. september 2015 deltog DataGruppen MultiMed
A/S på Gyn-klubbens efteruddannelse på Hotel
Hesselet i Nyborg.
En stor tak til alle, der kiggede forbi MultiMeds stand
til en snak om It i klinikken

Mød os på LÆGEDAGE i BellaCentret
Vi er i år igen på Lægedage i BellaCentret i uge 46 på
stand nr. A-010.
Kom og besøg os og deltag i de daglige konkurrencer,
med gode præmier. Kristian Foged og Bente Wengler
vil være at træffe hele ugen.
Vi vil selvfølgelig altid gerne give en demonstration af
lægesystemet og vise de nyheder, som kommer ultimo 2015. Vi kan her løfte sløret for, at det omhandler
en ny version af FMK og en helt ny Kalender.
MultiMed vil også være at finde i Sessionen ”Speeddating med lægesystemer” torsdag d. 12 november.

Opfrisk gratis din viden om dit kliniksystem
efteråret 2015
Brugere af MultiMedWEB / WEB-praksis tilbydes gratis
Follow-up kursus i kliniksystemet og i FMK.
Varighed:
Sted:

2 timer fra 10-12 eller fra 13-15
Sjælland: Firskovvej 6, 1. th, Kgs. Lyngby
Jylland:
Storhaven 12, Vejle.
Underviser: Bente Wengler
Næste kursusdage 2015:
København: ons. 02.12.15 og fre. d. 15.01.16
Vejle
tirs. 17.11.15 og tirs. d. 28.01.16
Kan I selv samle en gruppe på min.6 personer, er
det også muligt at få planlagt et særskilt kursus
på et aftalt tidspunkt.
Tilmelding på www.MultiMed.dk vælg ”Kursus og
oplæring” eller på tlf. 75725499, opgiv mail-adresse til
fremsendelse af kursusinformation.
Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før kursusdag.

Med venlig hilsen

