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Nye funktioner i MultiMedWEB

FMK

I det seneste år er der tilføjet en hel række nye
funktioner i MultiMedWEB.
Brugernes erfaringer i forbindelse med den daglige
brug af systemet er en vigtig parameter, som
løbende bidrager til en konstruktiv udvikling.
Et fokusområde for udviklingen har været at give
brugeren mulighed for at initiere så mange
handlinger som muligt direkte fra Patientforsiden
Det betyder derfor bl.a., at det er blevet muligt at
oprette en henvisning eller epikrise ud fra et eller
flere eksisterende notater, eller nye journalelementer direkte ved højreklik på patientens CPRnummer. Journalen kan desuden sorteres på de
anvendte diagnoser

Regionerne er ved at nå i mål med implementering
af det Fælles Medicinkort på hospitalerne, hvilket
betyder at primærsektoren er forpligtiget til at
inddrage FMK i det kliniske arbejde i klinikkerne.
Som udgangspunkt er deadline for praksissektoren
udgangen af 2013.
MultiMedWEB har fuld integration til FMK og har en
enkel og brugervenlig løsning.

Med ydelseskontrol, egne ydelsesgrupper og visning
af patientens seneste ydelser i journal og ved
postering, kan klinikken holde styr på økonomien.
Ovenstående er kun et udpluk af de nye muligheder
i MultiMedWEB.
Parallelt med denne udvikling har arbejdet været
rettet på de tiltag, som har haft fokus inden for
sundhedssektoren. Det drejer sig om b.la. pakkehenvisninger til hjertekar- og kræftforløb, Det
danske Vaccinationskort og udvikling af Sentinel til
Speciallægerne.

Brush-up besøg
MultiMed tilbyder et Brush up besøg i Jeres klinik
uden beregning. Her får I mulighed for at få en
times opfølgning i optimeret brug af MultiMedWEB.

MultiMed sørger selvfølgelig for opsætning og giver
en introduktion til FMK, så I kommer godt fra start.
Kontakt MultiMed for flere oplysninger om, hvad der
skal til for at komme i gang.

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

Åbningstider jul og nytår 2013
Supporten til Multimed er tilgængelig
Mandag d. 23. december 2013
Fredag d. 27. december 2013
Mandag d. 30. december 2013
Torsdag d. 2. januar 2014
Fredag d. 3. januar 2014

MultiMed ønsker alle nye og ”gamle”
kunder en god jul og et godt nytår, med
tak for året, der er gået.

Kontakt Bente Wengler, bw@multimed.dk, hvis din
klinik gerne vil have en times ”Brush-up besøg og
blive introduceret til de nye faciliteter i MultiMedWEB
Brugere af MultiMed Dos har selvfølgelig også
mulighed for at få besøg og få en gratis
demonstration af MultiMedWEB i egen klinik.
Bemærk at kravet om implementering af Det fælles
medicinkort (se næste spalte) og datafangst ikke
kan opfyldes i MultiMed Dos.

Med venlig hilsen
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