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FMK – et par opmærksomhedspunkter
Dosisdispensering: Anvend så vidt muligt doseringsforslag eller struktureret dosering til lægemidler, der skal dosisdispenseres.
Angiv doseringstidspunkterne i doseringsstart og doseringsslut. Hermed udnyttes muligheden for at forny/forlænge en dosisdispenseringssperiode. Det angives på FMK-kortet, hvis patient har fået dosisdispenseret medicin indenfor de sidste 2 år.
Cave: Er der i patientens journal under Cave registret en Cave, vil der i patientens FMK-kort stå Patienten har tilknyttet Hvis
Caven er oprettet med ”ATC-kode vil det pågældende lægemiddel markeres med ! både i medicinkort og i oversigt over FMKskabeloner. Læs mere i vejledningen under ”Administration” – Links til manualer –”Til FMK”
Tilskud (Klausuleret): Tilskud registreres på ordinationen. Benyttes muligheden ikke for at give tilskud til lægemiddel, er det
angivet med T. i ”Info-kolonnen”. Påmindelse om manglende af tilskud vises kun, hvis sidste recept var givet tilskud
Ajourføring: Ajourføring er lægens bekræftelse af at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle og
planlagte medicinering på ajourføringstidspunktet.

LÆGE DAGE 2016 i BellaCentret
Mød MultiMed på stand A-010 i BellaCentret i uge 46.
klinikpersonale har mulighed for at registrere sig til adgang til
udstillingen – det er også muligt at foretage registrering ved
indgangen.
http://www.tilmeld.dk/laegedage2016/udstilling.html
Vi glæder os til en snak og til at vise de gode nyheder i
lægesystemet, som kommer i første kvartal 2017.
Der er også mulighed for undervisning på standen
tirsdag, onsdag og torsdag på følgende tidspunkter:
11.15 til 12.15 eller 14.15 til 15.15
Skriv til bw@multimed.dk og book en af tiderne.

Husk ved billeddiagnostisk henvisning til
private Røntgenklinikker (ikke sygehuse)
Send altid henvisningen til Specialet ”DIAGNOSTISK
RADIOLOGI” på RefHost. Lokationsnummer 5790001355531.
Så kan henvisningen ses på hotellet og patient kan frit vælge
klinik. Læg evt. lokationsnummeret på Quicklisten.
Laboratoriesvarportalen via WebReq
Grundet nye krav til sporbarhed om opslag på laboratoriesvarportalen, overføres brugerens CPR-nummer fra FMKsignaturen ved opslag. Ved manglende signatur kan CPRnummer indtastes direkte i brugerens ”Min Profil”
Ny Kalender

Gratis kurser
Brugere af MultiMedWEB / WEB-praksis tilbydes gratis kursus
i brugen af hele lægesystemet herunder FMK
Underviser: Bente Wengler
Varighed:
2 timer fra kl. 10-12 eller fra kl.13-15
Sted:
Sjælland: Firskovvej 6, 1. th., Kgs. Lyngby
Jylland:
Storhaven 12, Vejle.
Næste kursusdage i 2017:
Jylland:
19 januar og 7. marts
Sjælland:
17. januar og 9. marts
Kursusdage og tilmelding på www.multimed.dk.Vælg ”Kursus
og oplæring”, Det er også muligt at ringe på tlf. 7572 5499.
Endelig bekræftelse om kursusafholdelse fremsendes 14 dage
før. Der tages forbehold for få tilmeldinger.
Der tilbydes også online kursus med gennemgang samt
mulighed for at prøve på skærmen.
Kontakt Bente Wengler 7572 5499 og aftal tidspunkt og indhold.

MultiMed er i gang med at implementere den nye kalender.
Fordelen ved den nye kalender er bl.a.:
 Kun lås af valgt tidspunkt. Flere kan booke på samme dag.
 Mulighed for direkte CPR-opslag i kalenderen
 Overskuelig ”Flerbruger-visning”
 Enkel redigering i kalenderens skabelon
 Let at tilgå fra en hjemmearbejdsplads
Den nye kalender har mange velkendte funktioner, men det
er en ny kalender og ikke den gamle i nye klæder. Det
betyder, at klinikkerne må regne med, at der kan være nye
arbejdsgange, som skal tilegnes.
NB Kalenderen kræver som minimum Windows 7, så den kan
altså ikke installeres på XP-PCér.
Skiftet til ny kalender er gratis. Installation og konvertering af
data skal forventes at tage ca. 3 timer, hvor klinikken ikke kan
anvende lægesystemet.
Kontakt Bw@multimed.dk for yderligere information. Medio
november er en video tilgængelig på www.multimed.dk og
”Kursus og oplæring” og vælg fanen ”Video – Ny kalender” .

Med venlig hilsen

