Nyheder pr 22. september 2014
Ændringer i FMK

Ny ordination - erstatter Ny recept
Begrundet i øget krav til doseringsoplysninger.
Procedure for oprettelse af recept
Klik på ”Ny ordination”
Udpeg Lægemiddel eller Frihandel/Håndkøb – og udfyld med de øvrige oplysninger
Klik på ”Gem og opret recept” –
Angiv Pakningsstørrelse og antal – samt evt. i apotek-oplysninger og udlevering

Tilføj recept
Anvendes når der er et rødt kryds hvis der skal ændres pakningsstørrelse, eller hvis der hverken er kryds eller Grøn pil.
(Se eksemplet ovenfor Flixonase, 50 mikrogram/dosis).
Klik på Lægemidlet (her Flixonase, 50 mikrogram/dosis)
Funktionen ”Tilføj recept” bliver aktiv – klik på denne.
Angiv Pakningsstørrelse og leveringsoplysninger – Afsend recept.

Ophæv annullering (på ikke sendte annulleringer)

Højreklik på den annullering som fejlagtigt er markeret
Husk at slutte med ”Gem på FMK”

Receptfornyelse - anmodninger fra kommunen via FMK
Listen over patienter med anmodning om receptfornyelse findes i tilknytning til FMK-godkendelseslisten
Dobbeltklik på patientnavn – FMK åbnes

De præparater der skal fornyes er markeret med ”ukendt” under dato for anmodning om receptfornyelsen.
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Klik på ”Håndter Bestilling”

En liste over de ønskede præparater åbnes.
Ved valg af pakningsstørrelse accepteres receptanmodningen – Det er vigtigt at tage stilling til hele bestillingen på en
gang, idet de præparater, der ikke er valgt pakning på forsvinder ved ”Vælg”
Kontroller evt. leveringsoplysning ved klik på receptdato (
Afslut med ”Gem på FMK”.

)

Bestil Frihandel/håndkøbsmedicin
Opret en ny Frihandel/håndkøbs-ordination
Vælg ”Ny ordination”
Vælg ”Frihandel/Håndkøb”
Skriv minimum 3 bogstaver af præparatets navn i feltet Søg Lægemiddel.
Vælg det ønskede præparat med [] (Piltast ned) på tastaturet og tryk på [Enter] på tastatur.

Angiv Doseringsenhed. (Ved angivelse af første bogstav f.eks. [t] for tabeletter hopper markering til Tabletter. Vælg
med [Enter]
Angiv om dosering skal beskrives som ”Struktureret” (morgen, middag, aften og nat) eller som ”Fritekst”
Udfyld Dosering, Administrationsvej (brug f.eks. [o] i oral og gå nedefter til Oral….til hurtig fremsøgning) og Indikation.
Klik på ”Gem og opret recept”
Angiv Pakningsstørrelse – (skriv f.eks. 100 for valg af 100 stk.) og Antal
Udfyld forsendelsesoplysninger
Klik på ”Gem Recept” eller ”Afsend”
Gentagelse af recept sker ved markering af Præparatets navn f.eks. Unikalk med D-Vitamin og klik på ”Tilføj Recept”
på vanlig vis.
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Andre ændringer
Korrektion af returregning
Find den regning, der skal korrigeres (rettes).
Åbn og klik på ”Åbne og marker for rettet regning” – (f)
Foretag rettelsen og gem.

Registrering af Sundhedskort ved ankomst
Når sundhedskort registreres ved kortlæser sætter systemet automatisk et ”p”
Hvis kortet er defekt eller glemt kan der efter indtastning af personoplysninger højreklikkes på patient og vælges ´g´
marker at pt. har glemt sygesikringskort eller ´n´ marker defekt kort eller nedbrud på kortlæser

Markering for konsultation pr. brev eller konsultation ved 3. person
Ved konsultation for pårørende eller andre kan regning markeres ved klik i feltet under Marker 3. person og der
sættes automatisk en vinge ()- Teksten ændres til Afregning markeres med 'b'

Advisering om Vigtige informationer
Der er oprettet en meddelelsesfunktion, således at MultiMed hurtigt kan udsende informationer om ændringer eller
nedbrud hos eksterne partnere, som f.eks. FMK nedbruddet d. 17. september 2014.
Når der er en vigtig information kommer beskeden ** VIGTIG INFO** under menulinjen.

klik på **VIGTIG INFO ** åbnes en info-boks.

Beskeden **VIGTIG INFO** forsvinder, når MultiMed finder, at teksten i info-boksen ikke er relevant mere
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