God kommunikation
redder liv
Kommunikationen om borgerens
sundhed involverer mange parter
Sundhedskommunikation skal være nem og sikker, så vigtig
viden om borgeren når alle relevante parter hurtigt og effektivt.
Modulet Sundhedskommunikation i EG Sensum gør det muligt at sende
krypteret kommunikation direkte til sundhedsvæsenet, herunder læger,
sygehuse og apoteker.
Designet minder om et almindeligt e-mail-system, og det er lige så let at
anvende, bare mere sikkert.
Via modulet kan du kommunikere direkte med de samarbejdspartnere, der har
tilknytning til den sundhedsfaglige sektor.
Modulet overholder MedComs kommunikationsstandard, inklusiv XCTL01,
XCTL02 og XCTL03 beskeder og VANS-konvolutter.

Send og modtag
krypterede
beskeder
Du kan blandt andet sende og
modtage:
• ambulantepikrise
• korrespondancebrev
• sygehushenvisning
• billeddiagnostisk henvisning
• speciallægehenvisning
• receptfornyelse
• positiv/negativ kvittering
• ind- og udskrivningsadviser

Kommuniker sikkert med ét klik fra
borgerens stam- eller medicinkort
Når du skal sende en vigtig og sikker besked, er det både nemt og hurtigt.

Send beskeder fra
Sundhedskommunikation

Du kan tilgå modulet Sundhedskommunikation direkte fra borgerens stamkort.
Så er borgerens relevante beskeder lige for hånden i ind- og udbakken.

Sådan ser du beskeder:

Du kan også tilgå modulet Sundhedskommunikation fra genvejsmenuen på
forsiden af EG Sensum samt borgerens medicinkort.

• Gå til borgerens stamkort
• Klik på Sundhedskommunikation i sidemenuen
• Klik på knappen Ny besked i
værktøjslinjen
• Vælg den type besked, du
ønsker at sende
• Udfyld detaljerne om den
valgte beskedtype
• Vælg beskedens afsender
• Vælg hvem beskeden er til

Hvis du bruger genvejsmenuen, får du en række ekstra muligheder.
Du kan fx sende beskeder, se ind- og udbakken, se et overblik over
kvitteringer og tilgå konfigurationen.

• Tilføj et emne til din besked.
Du kan enten indtaste et emne
selv, eller vælge et
prædefineret emne fra listen

På startsiden får du en oversigt over modtagne ulæste og tildelte beskeder.
Fra denne oversigt kan du se information så som dato, CPR-nummer,
versionskode, brevidentifikation, m.m. for hver modtagne besked. Du vælger
selv, hvor mange dage, du vil se oversigten for.

• Skriv e-mailen i tekst feltet

EG leverer nordisk branchesoftware, der hjælper vores kunder med at udvikle deres virksomhed
yderligere.
Vores software er forankret i højt specialiseret viden og er udviklet på baggrund af en dyb forståelse
af vores kunders profession og branche.
Læs mere på eg.dk/om-eg/

Kontakt EG Digital Welfare på tlf::
7013 2211 eller kontakt@eg.dk
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• Send beskeden

