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Udvalgte fordele ved EG Clinea 

• Udvidet SMS-løsning for optimal patientkommunikation

• Mulighed for integreret patientportal 

• Vigtige patientoplysninger i samme skærmbillede 

• Enkel, intuitiv og hurtig betjening 

• Mediamodul, hvor dokumenter og billeder tilknyttes journal 

• Hurtig udveksling af information, billeder og henvisninger   
 via EDIFACT  

• iPad-app til hjemmebesøg 

• Understøtter pakkehenvisninger og ICPC-2 diagnosekodning 

• Hurtig integration med det Fælles Medicinkort 

• Integration til udstyr, såsom spirometer og EKG. 

Opgradér fra MedWin til EG Clinea, og opdag de mange fordele, du og dine kolleger får med 
en tidssvarende, hurtig, brugervenlig og fremtidssikret klinikløsning.

Som nuværende bruger af MedWin står du over for en opgradering til EG Clinea. For at kunne yde 
den bedste service og tilbyde den optimale løsning har vi lyttet til mange af vores kunder på 
både EMAR og MedWin, og har nu samlet rigtig mange nye fordele i den nye løsning.  

Nogle af de fordele, du som MedWin bruger vil få, har vi skitseret for dig her: 

Få overblik ét sted 
EG Clinea assisterer før, under og efter konsultationen ved at give nem adgang til dine patienters 
stamdata og journal. Det giver dig et samlet overblik over eksempelvis journal, kontinuationer, 
FMK-ordinationer, kroniske diagnoser og laboratoriedata. Overblikket letter dine konsultationer, 
sikrer dig en endnu bedre dialog med dine patienter og gør det nemmere at henvise til yderligere 
udredning og behandling.

EG Clinea er udviklet med fokus på enkel, intuitiv og hurtig betjening baseret på 
genvejstaster og funktioner kendt fra Windows.



Nem integation af eksterne apparater og deling af data
EG Clinea integrerer med en række apparater – eksempelvis et stort udvalg af spirometre og EKG-udstyr – så registrering  
af dine patienters data sker helt automatisk. Der er ligeledes indbygget et mediamodul, så dine patienters dokumenter  
og billeder kan ses direkte på deres journal. Du kan hurtigt og effektivt udveksle viden, informationer og billeder med  
kolleger, speciallæger og sygehusafdelinger. 

Sæt patientkommunikationen i system
Med EG Clinea får du en sms-funktion, som automatisk kan minde dine patienter om deres aftaler. Og du vil kunne sende 
besked til talrige patienter på én gang, fx om aflyste aftaler. EG Clinea integrerer også til egen IP-telefoniløsning, der 
giver overblik over ventetider på telefonen til eksempelvis akutlinjen og klinikkens medarbejdere. Samtidig kan denne 
telefoniløsning automatisk vise informationer om den patient, som ringer ind. EG Clinea tilbyder også en indbygget 
webportal, hvor dine patienter kan forny recepter, skrive beskeder og booke tider online.

Tag hele klinikken med på farten
EG Clinea har en dedikeret app til din iPad, hvor du har alle dine relevante patientinformationer ved hånden. Med en 
mobilforbindelse kan du føre journal og bestille medicin med det samme, mens du eksempelvis er på hjemmebesøg.  
Der lagres ingen data på din iPad eller app, og al kommunikation mellem appen og klinikkens database foregår via en 
krypteret forbindelse. Dette sikrer, at data og dine patienters informationer behandles fortroligt.

Understøtter pakkehenvisninger og lynhurtig interaktion med det Fælles Medicinkort
EG Clinea understøtter alle standarder for kommunikation mellem praksis- og speciallæger samt sygehusvæsenet. Her  
er tæt integration af diagnosekoder og ICPC-2, hvilket gør det lettere at starte pakkeforløb og henvise til udredning.  
EG Clinea understøtter også hurtig interaktion med det Fælles Medicinkort (FMK), eliminerer tidligere kendte ventetider 
og udvikles konstant for at sikre effektiv håndtering af fremtidige standarder, krav og arbejdsgange. 

Velegnet løsning til stordrift og sundhedshuse
EG Clinea er oplagt, hvad enten du arbejder alene eller er del af et sundhedshus, der eksempelvis samler en række 
specialer under samme tag. Løsningen gør det muligt at høste en række stordriftsfordele ved at dele it-infrastruktur, 
ankomst- og kalendersystem, samtidig med at der kan være fuldstændig adskillelse mellem dine og dine kollegers  
patientdatabaser. 

Kom hurtigt i gang
Drag fordel af de mange muligheder for at udvikle din klinik, administration og patientkommunikation. Når du opgraderer 
til EG Clinea, flytter vi på en sikker måde dine data med over og sørger for, at de efterfølgende ligger struktureret. Data-
flytningen er uden beregning. Som en del af opgraderingen fra MedWin til EG Clinea får du og dine kolleger naturligvis 
grundig undervisning i brugen af den nye klinikløsning, så I er klar til at udnytte alle fordelene fra dag ét.

»  ”Selve opgraderingen forløb yderst tilfreds-
stillende, og vi har været kørende fra dag ét –  
uden systemnedbrud af nogen art”

  
 Hedensted Lægehus
 Kompagnipraksis med ni læger



Kontakt os

Tlf.: +45 7589 6111 
E-mail: healthcare@eg.dk
www.eg.dk/healthcare

EMAR blev i juli 2014 opkøbt af EG A/S, som står bag 
lægesystemet MedWin. Med købet af EMAR lægger EG to 
af markedets største leverandører af lægesystemer sam-
men til én enhed, EG Healthcare, der servicerer over 900 
praktiserende læger og speciallæger. 

Med en omsætning alene inden for lægesystemer på 80 
mio. kr. bliver EG markedsleder inden for denne branche. 
EG Healthcare beskæftiger over 70 medarbejdere inden for 
udvikling, support og salg og har kontorer både i Jylland og 
på Sjælland.

EG Healthcare
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