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IP-telefoni

Beskeden ** VIGTIG INFO**

MultiMed har fået flere forespørgsler på om det er
muligt at få etableret IP-telefoni i klinikker og få
patientopslag integration mellem kliniksystem og
telefonsystem. Vi har derfor udviklet et direkte
patientopslag ud fra patientens indtastede CPR-nr.
eller telefonnummer i en IP-telefonløsning fra IP
Group.
Hvis I er interesseret i yderligere oplysninger er I
velkommen til at kontakte MultiMed.

Der er oprettet en meddelelsesfunktion i journalsystemet, således at MultiMed hurtigt kan udsende
informationer om vigtige ændringer eller nedbrud hos
eksterne partnere, som f.eks. ustabilitet på kommunikationen med FMK.

FMK i lægesystemet
Det er nu muligt at vælge styrke og pakningsstørrelse
under oprettelse af en ordination.
Ved klik på ”Ny ordination”, ”Lægemiddel” og
primær fremsøgning af ønsket lægemiddel bliver
knappen ”Sammenlign priser” aktiv. Her vises alle
læge-middelpræparater inden for samme gruppe
(ATC-kode) med oplysning om styrke og pakningsstørrelse og det ønskede kan markeres.
Herefter vælges indikations- og doseringsform. Ved
”Gem og opret recept” åbnes receptvinduet. Her er
pakningstørrelsen forudfyldt. Indsæt de sidste oplysninger (antal pakker mm.) og Gem eller Afsend
recepten.

DAK-E: Sentinel - datafangst
DAK-E har oplyst, at der forsat er stop for indsamling
af data fra journalsystemer til Dansk Almen Medicinsk
Database (DAMD). Det gælder for både almen praktiserende læger og for privatpraktiserende speciallæger.
For yderligere oplysninger henviser vi til DAK-E´s
hjemmeside www.dak-e.dk.

Rettelse af returregning
Pr. 1 oktober skal almen praktiserende læger foretage
korrektion i forbindelse med returregninger i den eksisterende regning. Det betyder, at den ”fejlbehæftede”
regning ikke skal slettes. I stedet klikkes på ”Åben og
marker som rettet regning”. Rettelser, sletning og
tilføjelse af en ydelse kan foretages og gemmes. Den
korrigerede regning markeres med ” f” og sendes
automatisk med ved næste afregning. Funktionen er
også tilgængelig for speciallæger, idet den letter retning af fejl i forbindelse med returregninger.

Når der er en vigtig information vises beskeden
** VIGTIG INFO**
lige over bjælken med patientoplysninger. Ved klik på
teksten åbnes en infoboks med beskrivende tekst.
Beskeden forsvinder fremover fra lægesystemet, når
MultiMed finder, at informationen i info-boksen ikke
mere er aktuel.

Få Informationer og Nyhedsbrev pr. mail
MultiMed vil gerne, med korte nyhedsmails, holde
kunderne hurtigt opdateret med aktuelle ændringer og
nye muligheder i klinik-systemet.
Send en mail til bw@multimed.dk, hvis I er usikker på
om vi har jeres mailadresse eller hvis klinikken
fremover ønsker at modtage på en anden mailadresse.

Opfrisk din viden om kliniksystemet
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
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 og
fra kl. 13-15.
Næste kursusdage er d. 23. januar i København og
d. 27. februar i Vejle.
Tilmelding på www.MultiMed.dk vælg ”Kursus og
oplæring”
Tilmeldingsfristen er senest 14 dage før angivet
kursusdag

Glædelig jul
Medarbejderne i DataGruppen MultiMed vil gerne ønske
vores kunder en glædelig jul og et godt nytår.
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