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1. Indledning 
 
Formålet med denne manual er at lette brugen af MedWin lægesystemet. Det anbefales at gennemgå 
manualen, når MedWin anskaffes, for at få det optimale ud af programmet. Manualen kan også bruges som 
opslagsbog, hvis man senere kommer i tvivl om, hvordan en funktion virker. 
 
MedWin har en grafisk brugergrænseflade, som gør anvendelsen nem og overskuelig. Programmet er 
opbygget i moduler, der kan anvendes på tværs af hinanden. 
 
Det er muligt at bevæge sig rundt i MedWin både ved hjælp af musen og tastaturet. Når tastaturet skal 
bruges, holder man <Alt> knappen nede, samtidigt med man taster det bogstav der er understreget, på det 
punkt der skal aktiveres. Det er også muligt at bruge de genvejstaster, der er på den tastatur lineal der 
følger med MedWin. Når man skal bevæge sig rundt i et skærmbillede bruger man <TAB> tasten, som gør 
underpunkterne aktive efter tur. Hvis der er flere muligheder at vælge imellem i et felt, kan man bruge 
<PageUp> og <PageDown> tasterne. 
I manualen er der de fleste steder kun gjort opmærksom på, hvordan man aktiverer et punkt ved hjælp af 
musen, men der er altid mulighed for at bruge tastaturet. 
 
Skærmbilledet i de fleste moduler i MedWin er bygget op omkring Menulinjen, Speedbar’en, Kvikmenuen 
og Statuslinjen, som er forklaret nedenfor. 
 

 
 
1. Titellinjen: Her vises hvilken server kunder på ASP-løsningen kører på, for kunder på ASP-

løsningen og kunder med egen server hvilket initial man er logget ind i 
MedWin med, samt hvilket skærmbillede der er aktivt. 

 
2. Menulinje: Menulinjen findes øverst i skærmbilledet og indeholder en oversigt over de 

forskellige funktioner, der er i MedWin. Når man klikker på menulinjen, får 
man en indholdsfortegnelse over det emne, man har klikket på. 

1 

2 

4 

5 

3 
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Yderst til højre på menulinjen vises hvilken bruger man er logget ind som og 
for medhjælpere hvilket initial man er logget ind på vegne af. 
Det initial man er logget ind på vegne af kan ændres ved at klikke på initialet. 
 

  
 
Valgmulighederne er beskrevet under afsnittet Arbejd på vegne af (2.1.5.11). 

 
3. Speedbar: Speedbar’en findes lige under menulinjen øverst i skærmbilledet og indeholder 

den aktive patients CPR-nr. og navn samt ikonerne for funktionerne 
Telefonkonsultation (gælder kun praktiserende læger), Søgning og Parkering. 

 
Følgende ikoner kan blive vist i speedbar’en: 
 

 Der er edi-forsendelser, der ikke har kunnet sendes/modtages. Dette ikon er yderligere beskrevet i 
afsnit 18 

 
 Der er modtaget negative kvittering/er. 
 

 Der ligger elektronisk(e) patientjournal(er) til indlæsning. 
 
 Der er modtaget indvisitering fra hjemmeplejen på den aktive patient. (Vises kun hvis der er sat 

markering i feltet ”HP.indvisit” på patientskemaet) 
 

 EDI-controllerens seneste scanning er ikke succesfuld. 

 EDI-controllerens seneste scanning er succesfuld. 
 

 (Blå) Der ligger udgående recepter der ikke er godkendt. 

 (Turkis) Der ligger udgående recepter til godkendelse på den aktive patient. 
 

 (Blå) Der ligger udgående henvisninger til godkendelse. 

 (Turkis) Der ligger udgående henvisninger til godkendelse på den aktive patient. 
 

 (Rød) Der ligger indgående henvisninger til godkendelse (IKKE praktiserende læger) 

 (Grå) Der ligger indgående henvisninger til godkendelse på den aktive patient (IKKE praktiserende 
læger) 

 

 (Rød) Der ligger laboratoriesvar til godkendelse. 

 (Grå) Der ligger laboratoriesvar til godkendelse på den aktive patient. 
 

 (Rød) Der ligger epikriser til godkendelse. 

 (Grå) Der ligger epikriser til godkendelse til den aktive patient. 
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 (Rød) Der er kroniske diagnoser. Denne knap åbner og lukker vinduet ”Kroniske diagnoser”. 

 (Grøn) Den aktive patient har kroniske diagnoser. Denne knap åbner og lukker vinduet ”Kroniske 
diagnoser” på den aktive patient. 

 

 (Rød) Der er modtaget en anmodningsblanket fra kommunen. 

 (Grøn) Der er modtaget en anmodningsblanket fra kommunen til den aktive patient. 
 

(Rød) Der er modtaget medicinbestilling enten fra hjemmeplejen eller fra patienten via Cure4you, 
der skal godkendes. 
(Grøn) Der er modtaget medicinbestilling enten fra hjemmeplejen eller via Cure4you til den aktive 
patient, der skal godkendes. 

 
 (Rød) Der er modtaget e-mail konsultation, via Cure4you, der skal besvares. 
 

 (Grøn) Der er modtaget e-mail konsultation via Cure4you fra den aktive patient, der skal besvares. 
 

 (Rød) Der er modtaget tidsbestilling, via Cure4you, der skal godkendes. 

 (Grøn) Der er modtaget tidsbestilling fra den aktive patient, via Cure4you, der skal godkendes. 
 

 Der er modtaget besked. 
 

 (Rød) Reminder til initialet. 

 (Blå) Reminder vedrørende den aktive patient. 
 

 ”Der er flere”.  

Hvis der er flere end 8 ikoner i speedbar’en ud over de faste (     og) indsættes denne pil. 
Ved klik på den vises alle ikonerne og feltet til patientnavn bliver mindre for at gøre plads til alle. 

 ”Tilbage” 
 Får visningen af ikonerne tilbage til den oprindelige. (8 styk ud over de faste). 
 

Telefonkonsultation:   
Ved klik på den lille telefon i Speedbar’en opretter MedWin automatisk en regning med en 
telefonkonsultation.  
          Telefonen vises herefter med grøn baggrund som indikation af at der er lavet en regning med                                        
           telefonkons. d.d. 
Se afsnittet vedrørende regninger (afsnit 5.1) for betjening af dette. 
 
 

Søgning:     
MedWin kan ved hjælp af luppen i Speedbar’en nemt og hurtigt finde f.eks. en patient. Se i øvrigt afsnit 
7.11.1. 
Bemærk at søgningen afhænger af, hvilket modul man befinder sig i, når man ønsker at søge. Man kan søge 
følgende, alt efter hvor man befinder sig: 
Patientsøgning kan laves i Dagsplan, Dagsskema, Ugeplan, Månedsplan, Kalender, Patientkort, Journal, 
Medicinskema, Laboratorieskema og Reminder. 
Søgning på præparater kan laves i Medicinskemaet. Søgning på honorar kan laves i Regning. 
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De forskellige søgefunktioner findes i øvrigt også under KartotekerSøgning i Menulinjen. 
 
For avanceret søgning se afsnit 7.11. Søgning. 
 

Parkering:    
Man kan parkere patienter/handlinger ved klik på det blå P-skilt i Speedbar’en. En parkering betyder, at 
man sætter det, man er i gang med, i venteposition. 
 
Parkering kan være en fordel, når man gerne vil arbejde med flere ting samtidig. F.eks. hvis man som 
sekretær er i gang med at skrive i en patients journal og telefonen ringer. Man kan da parkere det, man er i 
gang med, ved at klikke på ikonet for parkering i Speedbar’en. 
 
Den ventende parkering kan ses i boksen til højre i Speedbar’en, mens man kan hoppe over i f.eks. 
Dagsskemaet for at give en anden patient en tid. 
 
Man kan parkere op til 5 patienter/handlinger. For at vende tilbage til en parkering, skal man bare 
dobbeltklikke på teksten til højre for det blå P. 
 
4. Kvikmenu: Kvikmenuen findes i højre side af skærmbilledet og bruges til nemt at bevæge 

sig rundt i de forskellige MedWin-moduler. 
 
5. Statuslinje: Statuslinjen findes nederst i skærmbilledet og viser aktuelle informationer som 

dags dato og klokkeslæt. Man kan bl.a. også se, hvornår den aktive patient har 
sin næste tid, hvem patientens egen læge er, patientens alder samt om 
patienten er tilmeldt Cure4you.  
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2. Arkiv  
 
I MedWin oprettes alle brugere som initialer. Initialerne kan bestå af op til 3 tegn og oprettes under 
KartotekerInitialkartotek. Oprettelse af initialer er beskrevet mere detaljeret i afsnit 7.3 

2.1. OPSÆTNINGER 
 
Menupunktet Arkiv indeholder forskellige opsætninger til MedWin. Bl.a. tildeling af rettigheder i MedWin 
for de enkelte brugere i klinikken. Mulighed for påmindelser af f.eks. ikke-godkendte recepter, svarbreve og 
henvisninger. Oprettelse af skabeloner til brug i journalen. Opsætning og udseende af lister over modtagere 
af elektronisk forsendelser, opsætning af printer samt opsætning af label- og bonprinter m.m. 
Endvidere indeholder menupunktet Arkiv også de sidste 25 patienter der har været aktiveret i Speedbar’en. 
  
 

2.1.1. Brugere 
 
Under ArkivBrugere opsættes hvilke menupunkter brugerne skal have adgang til, hvilke initialer der skal 
fremgå af dagsskemaet (F3) og der angives hvor lang standard tiden skal være ved tidsbestilling på 
initialerne.  
 

 
 
1. Oversigt over initialer oprettet i Initialkartoteket under KartotekerInitialkartotek.  

Det er det markerede initial der opsættes for. Et X til venstre for initialet viser at der er angivet 
menurettigheder på initialet. 

 
2. Oversigt over menupunkterne og de rettigheder der er givet. 
 X = Det er muligt at vælge menupunktet i MedWin 
 G = Menupunktet vises i menulinjen, men er gråtonet og kan ikke vælges. 
 Blank = Menupunktet vises ikke i menulinjen. 
 

1 
2 

4 

3 
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 Rettighederne ændres ved at dobbeltklikke på menupunktet. 
 Ved klik på <Afkryds alle> sættes kryds ud for alle menupunkterne. 
 
3. Opbygning af det valgte initials dagsskema.  

For at kunne stå på dagsskemaet skal initalet være oprettet i Initialkartoteket under 
KartotekerInitialkartotek. 
Ydernr. og Lokationsnummer SKAL være udfyldt på initialet. 
Oprettelse af initialer er beskrevet mere detaljeret i afsnit 7.3. 

 
 Klik på fald ned pilen for at vælge/ændre initial. 
 
 Kan midlertidig ændres i dagsskemaet. 
 
4. Standard tid:  Den tid der afsættes på dagsskemaet når der gives tider til patienter. 
 Kodeord: Skal brugeren af initialet indtaste kodeord ved opstart af MedWin indtastes 

dette her. 
 
5. Antal kolonner på dagsskema:  Som standard vil der her stå 8. Er der behov for at kunne se flere end 8 

initialer i dagsskemaet rettes her. Det kan ændres midlertidig i dagsskemaet 
indtil MedWin har været genstartet. 

 
6. Superbruger: Det er kun initialer med flueben i Superbruger, der kan ændre opsætningen for 

andre initialer. 
  Er man ikke superbruger, vil der kun kunne rettes i eget initial. 
 

7. Funktionsknapper: 
 

<Slet bruger>: Sletter markeringen (X) ved det markerede initial i den lodrette række. 
 
<Opdater bruger>: Når der er foretaget rettelser på et markeret initial, f.eks. ændring i 

opbygningen af dagsskema (”Init. på dagsskema”), ændring af standard tid 
m.v. klikkes på <Opdater bruger> inden nyt initial vælges eller skærmbilledet 
lukkes. 

 
<Afkryds alle>: Sætter markering ved alle menupunkterne under ”Menu rettigheder”. 
  Klik herefter på <Opdater bruger>. 
 
<Luk>:  Lukker skærmbilledet. 

 
 
Bemærk: Man kan først se initialet på Dagsskemaet, når menuopsætningen har været lukket ned. 
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2.1.2. Initialer 
 
Det er muligt at vælge nogle standardopsætninger for hvert initial, for funktionerne Edi Scan påmindelse, 
Besked, Tympanometer og HotKey. 
 
 

2.1.2.1. EDI Scan påmindelse 

 
Dette funktion giver mulighed for at få en påmindelse når MedWin lukkes, hvis der ligger EDI-
forsendelser der enten ikke er godkendte eller ikke er afsendte. 
 

 
 
Opsætningen laves pr. initial. 
 
I felterne for de forskellige typer EDI-forsendelser, der skal give påmindelse, kan vælges mellem  
Ej godk. eller Godk. 
Blankt felt, giver ingen påmindelse ved afslutning af MedWin. 
 
 
Funktionsknapper: 
 
<Gem>: Gemmer de indtastede oplysninger. 
 
<Luk>: Afslutter skærmbilledet. 
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2.1.2.2. Besked opsætning 

 
Under denne funktion vælges om Besked modulet skal startes op automatisk sammen med MedWin. 
 

 
 
 
Opsætningen laves pr. initial. 
 
(se yderligere om beskedmodulet i afsnit 8.2.) 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Gem>: Gemmer de indtastede oplysninger. 
 
<Luk>: Afslutter skærmbilledet. 
 
 

2.1.2.3. Tympanometer opsætning 

 

 
 
 
 
Initial: Her vises det initial der er brugt til at logge på MedWin på maskinen. 
 
Sti: Angiv her hvor programmet til Tympanometeret ligger. 
 F.eks. c:\iabase2000. 
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Samme opsætning for alle initialer: sættes markering her, gælder opsætningen ligegyldigt hvilket initial der 

logger sig på MedWin på maskinen. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Gem>: Gemmer og afslutter opsætningen. 
 
<Luk>: Lukker opsætningen uden at gemme ændringer. 
 
 
 

2.1.2.4. Opsætning – Opstart af HotKey 

 

 
 
 
Initial:  Her vises det initial der er brugt til at logge på MedWin på maskinen. 
 
Start HotKey: Angiv om HotKey programmet skal startes automatisk sammen med MedWin 

eller om det skal startes manuelt efter behov. 
 
Samme opsætning for alle initialer: sættes markering her, gælder opsætningen ligegyldigt hvilket initial der 

logger sig på MedWin på maskinen.  
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Gem>: Gemmer og afslutter opsætningen. 
 
<Luk>: Lukker opsætningen uden at gemme ændringer. 
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2.1.3. Journalskabeloner 
 
Her kan opbygges skabeloner, der kan anvendes til indtastning i visse notattyper. 
Der kan ikke oprettes journalskabeloner til specielle notattyper såsom: EKG, Spirogram, Priktest, 
Lappeprøve og Hjemmepleje. 
 
 

2.1.3.1. Oprette, redigere og slette journalskabelon 

Skabelonerne oprettes, redigeres og slettes under ArkivJournalskabeloner. 
 
Teksten redigeres som et almindeligt journalnotat. 
De oprettede journalskabeloner anvendes under PatientJournal eller F5  
Anvendelse af de oprettede skabeloner er beskrevet yderligere under afsnit 3.2.16.1 
 

  
 
1. Vælg skabelon: Liste med alle oprettede skabeloner. Vælg for at rette eller slette. 
 
2. Ny skabelon:  Ved oprettelse af ny skabelon: Tast navnet på den nye skabelon og klik på 

knappen <Opret>. Herefter indtastes den faste tekst på den nye skabelon. 
 

3. Funktionsknapper: 
 

 <Slet skabelon>: Den skabelon, der er valgt under Vælg skabelon, vil blive slettet. 
 

 <Gem>: Gemmer skabelonen med den indtastede tekst. 
 

 <Luk>: Lukker og gemmer skabelonen med den indtastede tekst. 

1 2 

3 
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2.1.4. Lappeprøver / priktest 
 
For at kunne anvende modulerne til lappeprøver/priktest, skal der under Kartoteker Praksisoplysninger, i 
fanebladet Praksis sættes markering i feltet ”Bruger lappe/prik”   
 
Modulet til oprettelse og vedligeholdelse af prøveserier (både lappe og prik) samt oprettelse af prøver, 
vælges under Arkiv  Lappeprøver/priktest. 
 
Modulet anvendes til oprettelse og vedligeholdelse af patienters aflæsninger ved Europæiske 
Standardlappeprøver og andre lappeprøver samt priktest og giver mulighed for at overføre aflæsningerne 
til journalteksten. 
 
I det følgende er vist eksempler fra redigering af lappeprøver og -serier.  
Redigering af priktest og tilhørende prøver er identisk hermed, bortset fra at styrkefelterne ikke vises. 
 
Hver gang en prøve forsøges slettet eller erstattet vises en advarsel, som skal tages alvorligt, medmindre 
man er ved at redigere en ny serie eller vil flytte en prøve til en anden position. 
 
Skal en prøve tages ud af en serie eller erstattes af en anden, skal der oprettes en ny serie. 
 
Eks.: Europæiske standardlappeprøver oprettes med navnet " Europæiske standardlappeprøver 1", 
som er gældende fra d.d. og indtil næste ændring. Næste gang en prøve skal erstattes, oprettes en ny serie 
med navnet: "Europæiske standardlappeprøver 2" 
 
Fjernelse af en prøve er muligt i modulet, men må absolut frarådes, da en patients måling på netop 
denne prøve ikke mere vil kunne ses i hans skema. 
 
 

2.1.4.1. Oprettelse af ny prøveserie  
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Vælg prøveserie (type): Lappeprøve eller priktest. 
 
<Navn>: Max. 50 tegn, hvor sidste tegn er nummerering: 1, 2, ..  

 
<Kort navn>:  Max 8 tegn.  

Lav en forkortelse af det lange navn, hvor max. 6 tegn er forkortelsen og 2 tegn 
er nummerering. Eks.: "Cos 1".  
Det korte navn fungerer som diagnosekode i journaloversigten. 
 

Kontroller at både det lange og det korte navn er stavet tilfredsstillende, da de ikke senere kan ændres. 
 
 <Indsæt>:  Prøveserien flyttes ind på listen med serier (venstre boks) og kan nu vælges. 
 
 

2.1.4.2. Oprettelse af ny prøve  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vælg prøveserie (type):  Lappeprøve eller priktest. 
 
Under Opret ny prøve (nederst i skærmbilledet): 
 
<Navn>:  Max. 80 tegn.  
 
<Styrke>:  Max 15 tegn. 
 
Kontroller at både Navn og Styrke er stavet tilfredsstillende, da de ikke senere kan ændres. 
 
<Indsæt>:  Prøven flyttes op i den højre boks. 

Styrken vises i feltet til højre herfor. 
 
Hvis det til en serie er relevant at registrere en referenceværdi til f.eks. Histamin, kan man oprette en prøve 
med dette navn og eventuelt placere den som første prøve i serien. 

 



2.1. Arkiv - Opsætninger 
 

 25 

2.1.4.3. Redigering af ny prøveserie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eftersom prøveserier ændres over tid (krav fra myndigheder o.a.), er det muligt at redigere i prøverne. Man 
kan således altid tilføje en ny prøve til en serie. Ligeledes kan man ændre i rækkefølgen ved at slette en 
prøve og straks efter indsætte den på en anden plads.  
 
Fjernelse af en prøve er muligt i modulet, men må absolut frarådes, da en patients måling på netop denne 
prøve ikke mere vil kunne ses i hans skema. 
 
Vælg prøveserie (type):   
 
Lappeprøve eller priktest. 

 
Vælg den lappeprøve eller priktest, der skal redigeres, ved at markere den i oversigten i venstre side.(Listen 
til venstre er serien). 
 
Listen til højre indeholder alle oprettede lappeprøver, der endnu ikke er indsat i serien.  
Listen er sorteret alfabetisk. 
 
Indsæt: 
Klik på den position i serien, hvor den næste prøve skal indsættes. 
Klik i højre liste på den prøve, der skal indsættes og klik på knappen  <  (venstre pil) eller dobbeltklik på 
prøven. 

 
I serien flyttes positionen automatisk til næste linje. 
 
Fjern: 
Klik i serien på den prøve, der skal fjernes og klik på knappen > (højre pil) eller dobbeltklik på prøven. 
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Prøven flyttes til højre liste og indsættes på sin alfabetiske plads. 
Hvis serien har været i brug dvs. at der er registreret målinger på den aktuelle serie, frarådes det at fjerne 
prøver. 
 
Flyt en prøve: 
Fjern prøven, vælg ny position og indsæt prøven. 
 
 
<Gem>:  Klik her når redigeringen af serien er færdig. 
 
Der kan nu vælges en anden serie til redigering eller skiftes over til en anden type. 
 
 



2.1. Arkiv - Opsætninger 
 

 27 

2.1.5. MedWin 
 
Under Arkiv MedWin findes forskellige opsætninger, der anvendes i forbindelse med Kontakter 
(apoteker, eksterne læger, laboratorier m.v.), diagnoser, tidsstyring og opsætning af journalmodulet. 
 

Funktionsknapper: 
(gælder for alle faneblade i dette menupunkt) 
 
<OK>: Gemmer ændringer og lukker. 
 
<Annuller>: Lukker uden at gemme ændringer. 
 
<Anvend>: Gemmer ændringer. 
 
 

2.1.5.1. Kontakter 

 
Under fanebladet Kontakter vælges hvilke lister med kontakter der skal anvendes i de enkelte moduler. 
 
Listerne indeholder de oftest anvendte kontakter til EDI-forsendelser. 
I henvisninger, svarbreve, recepter og andre steder hvor forsendelsen skal have en modtager, vælges disse 
fra en liste. 
Til de enkelte forsendelser kan der vælge forskellige lister. F.eks. kan der til recepter angives at der først 
skal vælges fra Patientens faste liste og dernæst fra Klinikkens faste. 
Har patienten nogle favorit apoteker lægges disse ind i Patientens faste. De apoteker der anvendes oftest i 
klinikken kan lægges ind i Klinikkens faste. 
 
Udvalget af kontakter er baseret på jævnlig indlæsning af en lokationstabel. 
 
Listerne med kontakter anvendes til eksterne læger (inkl. speciallæger), apoteker, hospitalsafdelinger og 
laboratorier 
 
Listerne er delt op i 4grupper: 
Klinik Baseret på oplysninger ud fra klinikken 
Min Baseret på oplysninger ud fra login initialet 
Patient Baseret på oplysninger ud fra den aktive patient 
Patienter Baseret på oplysninger ud fra alle patienter 
 
Disse grupper er igen delt op med følgende indhold: 
Faste Kontakter Indholdet er defineret af brugeren (logininitialet). Kan indeholde de kontakter 

der oftest bruges ved den konkrete forsendelsestype.  
 Der findes lister med: 
 Klinikkens faste: de kontakter der oftest bruges i klinikken 
 Mine faste: de kontakter logininitialet oftest bruger 
 Patientens faste: de kontakter den aktive patient oftest bruger. 
 
Kontakter  F.eks. Kommune, By m.fl.:  
 Indeholder de Kontakter der findes indenfor klinikkens eller patientens 

kommune, by eller lign. 
 
Anv. Kontakter  F.eks. Kommune, By m.fl.: 
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 Indeholder de Kontakter der er anvendt indenfor klinikkens eller patientens 
kommune, by eller lign. 

 
Mest anv. Indeholder de Kontakter der oftest er anvendt til patienten eller i klinikken. 
 
Sidst anv. Indeholder de Kontakter der sidst er anvendt enten til patienten, i klinikken 

eller af brugeren (logininitialet). 
 
Hvilke Kontakter der bliver vist i listerne, afhænger af i hvilket modul de anvendes. 
I medicinskemaet vises kun apoteker og i henvisning til Indlæggelse/Amb vises kun sygehusafdelinger o.s.v. 
Se afsnit 2.1.5.1.1. Opsætning af Kontakter 
 
Der defineres hvilke lister der skal kunne vælges Kontakter fra i de forskellige moduler. 
 
OBS! Disse opsætninger gælder for det initial der er anvendt til at logge ind i MedWin. Der skal derfor 
vælges opsætning for hver bruger i klinikken. 
 

  
 
1. Vælg det modul du ønsker at lave opsætning for: 

Her kan vælges mellem de forskellige moduler, hvor der skal vælges en 
modtager af EDI-forsendelse. 
Klik på ”fald-ned-pilen ” for at skifte modul. 

 
2. Vælg det felt du ønsker at lave opsætning for: 

Valgmulighederne i dette felt afhænger af hvilket modul der er valgt i det 
foregående felt. 
Klik på ”fald-ned-pilen ” for at vælge andet felt. 
 

3. Tilgængelige lister Oversigt over de lister der kan vælges. 
 

4. Udvalgte lister: De lister, der er valgt til det modul og det felt, valgt i de foregående felter. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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Den liste der ligger øverst har 1. prioritet og vil blive anvendt først, den næste 
liste vil have 2. prioritet o.s.v.  

 
 
Tilføjes nye lister i højre side, af typerne ”Anv. Kontakter…”, ”Mest anv. Kontakter…”, ”Sidst anv. Kontakter” 
og ”Sidst modtaget Kontakter….”, vil allerede anvendte kontakter ikke vises i disse lister.  
Det vil kun være de kontakter der anvendes efterfølgende, der vil blive vist. 
 
 
 

5+6. Funktionsknapper: 
 

 <Samme for alle felter>: I de moduler hvor der er flere felter, der kan laves opsætning for, vil et klik 
på denne knap, bevirke at de udvalgte lister anvendes i alle felterne i det valgte 
modul. 

 
I det viste eks. på den foregående side er valgt ”Henvisning – Speciallæge” i modul. I dette modul er 
der felterne Modtager og Kopimodtager. 
 

 <Tilføj ->> og <<- Fjern>: Der tilføjes og fjernes lister fra denne oversigt på følgende måde: 
 
  Klik på den liste i venstre side, der skal vises i oversigten og klik på <Tilføj ->>  
 Klik på den liste i højre side der ikke længere skal vises og klik på <<- Fjern>. 
 

 <Import>: Mulighed for at importere en liste. 
 

 <Eksport>: Mulighed for at eksportere en liste. 
 

 <Standard>: Sletter opsætningerne og vender tilbage til standardopsætning medsendt fra 
EG Healthcare. 

 

 <Flyt op> og <Flyt ned>: I oversigten over de valgte lister, kan der ændres på rækkefølgen 
(prioriteten) ved at klikke på den liste der skal flyttes og derefter på <Flyt op> 
eller <Flyt ned>. 

  (Er kun aktive når der er flere lister under Udvalgte lister.) 
 

 <Rediger faste..>: Klik her for at redigere de faste Kontakter. Vælg om du vil redigere ”Mine”, 
”Klinikkens” eller ”Patientens” faste Kontakter. 

 
Det er dog kun nødvendigt, hvis der under ”Udvalgte lister” er valgt: 
Klinik - Faste Kontakter 
Min – Faste Kontakter og/eller 
Patient – Faste Kontakter. 
 
Redigering af Patient – Faste Kontakter sker for den aktive patient.  
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2.1.5.1.2. Rediger faste Kontakter 

 
På det skærmbilledet, der fremkommer ved klik på knappen <Rediger faste..> på fanebladet Kontakter 
under Arkiv MedWin, tilføjes de kontakter som listen skal indeholde.  
 
Ændringer i ”Klinik – Faste Kontakter” vil træde i kraft hos alle brugere. 

Ændringer i "Patient - Faste kontakter" vil træde i kraft hos alle brugere, men vil kun gælde for 
den aktive patient." 
Ændringer i ”Min – Faste Kontakter” vil kun ændres hos den bruger der har foretaget ændringen. 
 

 

 
 

Vælg det modul du ønsker at lave opsætning for: 
 Her kan vælges mellem Røntgen, Speciallæge og Sygehus henvisning, 

Korrespondance, Medicinskema, Patientkort, PLO, Kliniks Kemi, Mikrobiologisk 
og Patologi rekvisition, Statistik samt Svarbreve. 

 Klik på ”fald-ned-pilen ” for at vælge et andet modul. 
 
 
Vælg den faste type: Her foreslås den type der blev valgt, da der blev klikket på knappen <Rediger 

faste..> i det foregående billede. 
 Klik på ”fald-ned-pilen ” for at vælge en anden type. 
  
 
Vælg det felt du ønsker at lave opsætning for: 

Valgmulighederne i dette felt afhænger af hvilket modul der er valgt i det 
foregående felt. 
Klik på ”fald-ned-pilen ” for at få vist en oversigt, hvis der er mulighed for at 
lave opsætning for andre felter i det valgte modul. 

 
Samme for alle andre felter: I de moduler hvor der er flere felter der kan laves opsætning for, vil et 

flueben heri bevirke at opsætningen gælder i alle felterne i det valgte modul. 
 
 
 
 

Funktionsknapper: 
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<Slet>:  Fjerner den markerede Kontakt fra oversigten over udvalgte kontakter. 
 
<Udvælg>: Starter Kontaktsøgningen. (Dette beskrives yderligere i næste afsnit) 
 
<Flyt op>: Flytter den markerede Kontakt op i rækkefølgen. 
 
<Flyt ned>: Flytter den markerede Kontakt ned rækkefølgen. 
 
<OK>: Afslutter og gemmer det valgte. 
 
<Annuller>: Afslutter uden at gemme. 
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2.1.5.1.3. Kontaktsøgning 

 
Skærmbilledet til kontaktsøgning kan fremkaldes på forskellige måder: 
 

 Vælg <Ctrl+U> i feltet "Modtager" i de moduler, hvorfra der sendes EDI-forsendelser såsom Svarbreve, 
Korrespondancebreve og Henvisninger (Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, Fodterapi, Kiropraktor og 
Teddy Øfeldt) 

 Klik på knappen <Apotek> i det Fælles Medicinkort. 

 Klik på søgeikonet i feltet "Kvitteringsmodtager" i Henvisning (Billeddiagnostik, Generel Henvisning, 
Kommunepakke og Hospitalspakke).  

 Vælg Kartoteker  Søgning  Kontakt  

 Klik på <Udvælg> i forbindelse med opsætning af faste kontaktlister.  
 

Beskrivelse af søgefelter   

Kontaktsøgning er opdelt i søgning og resultat med mulighed for at udvide med flere søgefelter. 
 

 
 

Enhedsgruppe (1) er opdelt i grupperne Alle, Andet sundhedsvæsen, Apotek, Fysioterapiklinik, 

Genoptræningscenter, Kiropraktorklinik, Praktiserende læge, Psykologisk rådgivning, Speciallæge, 

Statsautoriseret fodterapeut,  Sundhedscenter og Sygehusafdeling. Søgefeltet kan udfyldes ved at 

vælge fra listen. 

 

Navn (2) er et fritekst søgefelt. 

 

Postnummer og By (3) kan udfyldes ved at vælge fra listerne eller ved at skrive i felterne. Hvis 

sidstnævnte vælges, vil listen med gyldige værdier fremkomme ved indtastning af henholdsvis 

første tal og bogstav.  

 

Ved søgning på hospitalsafdelinger anbefales det at anvende "Flere søgemuligheder" i stedet for 

Postnummer. Det skyldes, at afdelinger i flere regioner er samlet organisatorisk under et postnummer, 

selvom afdelingerne geografisk er placeret under et andet. 

 

Yder/SKS/ID (4) kan udfyldes ved at skrive i feltet. Det skal være en gyldig og komplet værdi, der 

indtastes. Der kan ikke søges på delmængden af et ID.   

 
 
 
 

1 2 

3 4 
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Ved klik på Flere søgemuligheder fremkommer Region, Adresse, Telefon og EAN kode: 

 

 
 

Region (5) er opdelt i grupperne Alle, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og 

Syddanmark. Søgefeltet kan udfyldes ved at vælge fra listen. 

 

Adresse (6) er et fritekst søgefelt. 

 

Telefon og EAN kode (7) kan udfyldes ved at skrive i felterne. Det skal være en gyldig og komplet 

værdi, der indtastes. Der kan ikke søges på delmængden af et tal.   

 

I nogle tilfælde er det muligt at sætte markering i "Vis kun verificerede modtagere af…" (8) for 

kun at få vist de kontakter, der jf. SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister) kan modtage det 

respektive. Visningen skifter afhængigt af, hvorfra Kontaktsøgning er kaldt frem. 

 

Knappen <Reset> (10) sætter Enhedsgruppe til standard "Alle" og de andre felter ryddes. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Søgeresultatet vil fremkomme i en tabel med kolonneoverskrifterne Enhedsnavn, Organisation, 

Enhedstype, Yder, EAN Kode, Adresse og Telefon.  

 

5 6 

7 7 
10 9 

8 

Søg i Kontaktsøgning 

 

 Vælg en enhedsgruppe (1). 

 Udfyld mindst et af de andre søgefelter (2-7). 

 Sæt eventuelt markering i "Vis kun verificerede modtagere af…." (8). 

 Klik på  knappen <Søg> (9). 
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Eksempel: 

 
 

Klik på ikonet "i" (11) for at se flere detaljer til kontakten; aktivitetsadresse, besøgsadresse og 

postadresse samt hvilke forsendelsestyper, kontakten er registreret til at kunne modtage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

11  
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Eksempel: 

 
 

I eksemplet er kontaktøgning fremkaldt i forbindelse med oprettelse af en henvisning til en 

fysioterapiklinik, hvor der er søgt på fysioterapiklinikker i region Midtjylland.  

 

Antal resultater fremgår øverst. Søgeresultatet viser en hvid eller lyserød markering ved de 

forskellige kontakter. En hvid markering angiver, at kontakten kan modtage en 

fysioterapihenvisning, mens en lyserød markering angiver, at kontakten ikke kan modtage en 

fysioterapihenvisning jf. SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister).  

 

Ved markering i "Vis kun verificerede modtagere af Fysioterapihenvisning" vises udelukkende de 

kontakter, der jf. SOR kan modtage en fysioterapihenvisning, hvorfor antal resultater i eksemplet 

falder fra 578 til 514. 
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2.1.5.2. Forkortelser 

 
For at kunne godkende laboratoriesvar skal laboratorierne være tilføjet en forkortelse. 
Har laboratoriet ikke allerede en forkortelse, vil der vises et tal i stedet for forkortelsen i kolonnen Lab. i 
laboratoriesvargodkendelsen. 
 

 
 
Har laboratoriesvarerne en IUPAC kode kan svaret godt godkendelse uden oprettet forkortelse. 
 

2.1.5.2.1. Registrering 

 

 
 
 
Registreringsoplysninger 

 Kategori: Vælg den kategori forkortelsen skal tilhøre. 
Det er muligt at vælge ”Forkortelse Edi laboratoriesvar”. 
Klik på ”fald-ned-pilen ”viser en oversigt. 

 

 Forkortelse: Indtast den forkortelse som de valgte kontakter skal have. 
 



2.1. Arkiv - Opsætninger 
 

 37 

 LokationsId: Tryk Ctrl+U for at udsøge den/de sygehusafdeling/-er, der skal have den 
indtastede forkortelse. 
Klik på ”fald-ned-pilen ”viser en oversigt. 

 
 
Søgeresultater: Viser en oversigt over de kontakter der blev fundet ved søgning i næste 

faneblad: Søgning (Forkortelser). 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Ny>: Opretter en ny forkortelse. 
 
<Gem>: Gemmer den oprettede forkortelse. 
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2.1.5.2.2. Søgning (Forkortelser) 

 
Anvendes til søgning i allerede oprettede forkortelser eller i kontakterne. 
 

 
 
Dette faneblad anvendes til søgning i de oprettede forkortelser. 
 
Søgefelter: 

 Navn: Indtast navn hvis denne skal anvendes i søgningen. 
 

 Kategori: Vælg kategori, hvis denne skal anvendes i søgningen. 
Det er muligt at vælge ”Forkortelse - Edi laboratoriesvar”. 
Klik på ”fald-ned-pilen ”viser en oversigt. 

 
 

 Forkortelse: Klik på ”fald-ned-pilen ”viser en oversigt 
 

 Lokation: Indtast lokationsnummer, hvis dette skal anvendes i søgningen. 
 

 YNR/SKS/ID: Indtast Ydernr., SKS nr. eller ID hvis dette skal anvendes i søgningen. 
 
Søgeresultater: Viser resultaterne af søgningen. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Rens felter>: Tømmer søgefelterne for oplysninger. 
 
<Søg>: Igangsætter søgning, ud fra de indtastede oplysninger. 
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2.1.5.3. Diagnoser 

 
Herunder findes generelle opsætninger til diagnosekodning og diagnosesøgning. 
 

 
 

Kronisk oversigt: 
Vis automatisk kronisk oversigt 

Sættes flueben heri, vil oversigten over den aktive patients kronisk diagnoser 
vises automatisk.  
  

  
 
Oversigten over den aktive patients kroniske diagnoser kan også startes 

manuelt efter behov ved at klikke på ikonet   i speedbaren, under 
PatientVis kroniske diagnoser eller ved tryk på Ctrl+F11. 

 
 
Fokus i kronisk oversigt ved cpr.nr. skift: Sættes der flueben her, vil fokus være i oversigten over kroniske 

diagnoser efter skift af CPR-nr. 
 
 
 
 

Diagnosesøgning: 
Herunder angives  

 hvilket faneblad der skal vises når diagnosesøgningen aktiveres  

 hvilken streg eller tegn der skal adskille en diagnosekode og et evt. hokus, hvis diagnosekoden indtastes 
i diagnosefeltet i stedet for at blive hentet via søgning. 
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Diagnosesøgning er beskrevet i afsnit 3.2.4.2. 
 
 

Overfør kroniske diagnoser 
 
Overfør automatisk kroniske diagnoser:  Er der markering heri vil eventuelle kroniske diagnoser altid 

overføres til patienternes henvisninger. 
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2.1.5.4. Tidsstyring 

 
På ugeplanen kan angives hvilket tidsinterval, der skal vises samt om weekenden skal vises eller ej.  
Dette gøres under Arkiv MedWin, fanebladet Tidsstyring.  
 
Bemærk: Opsætningen gælder for det initial, der er logget ind på maskinen.  
 

  
 

Ugeplan 
 
Fra kl.: Ved klik på ”fald-ned-pilen ” kan vælges, hvornår visningen skal starte. 
 
Til kl.:  Ved klik på ”fald-ned-pilen ” kan vælges, hvornår visningen skal slutte. 
 
Med weekend: Her vælges, om man ønsker at kunne se lørdag og søndag på 
 ugeplanen. 
 
Benyt farvekoder i ugeplanen: Hvis der sættes vinge her, vil de farvekoder, der er valgt som  
 fravær på dagsplanen, vises her.  
 Hvis der er tilknyttet et CPR-nr. til tiden, vil denne tid stadig markeres som gul 

på ugeplanen.  
 Ligeledes kan en farvekode vælges direkte i ugeplanen, hvis en tid 
 sættes ind uden CPR-nr.   
 
 

Dagsplan/Dagsskema 
 
Medtag lørdage: Er der sat markering heri, vil lørdagene blive medtaget når der bladres i 

dagsplan/dagsskema. 
 
Medtag søn-/helligdage: Er der markering heri, vil søn- og helligdage medtages når der bladres i 

dagsplan/dagskema. 
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2.1.5.5. Journal 

 
Det er muligt at foretage nogle personlige tilretninger i journalmodulet. Denne opsætning kan også vælges 
fra journalmodulet ved at klikke på ikonet Opsætning eller trykke Alt+1. 
  

 
 
Journal 
Faldende dato: Markering her bevirker at notaterne vises med de nyeste øverst. 
 
Vis struktur: Angiver hvilket faneblad der skal være aktivt når journalmodulet startes. 
 Der kan vælges mellem de 5 forskellige måder, der er for visning af journalen: 
 Alle 
 Notat 
 Diagnose 
 Søg 
 Oversigt 
 
Startfokus: Her vælges, hvor markøren skal placeres ved opstart af journaloversigt. 
 Der kan vælges mellem: 
 CPR-nr. 
 Notattekst 
 Faldende dato 
 Træstruktur 
 
Nyt notat: Angiver hvilken notattype et nyt notat skal oprettes med, når genvejstasten 

Alt+W anvendes.   
 
Vis notat antal i notatfaneblad: Her vælges hvor mange notater der skal vises i notatfanebladet.  
 Der kan stadig sættes markering i feltet Vis alt, hvis alle notater ønskes vist. 
 
Notat baggrundsfarve: Mulighed for at vælge en anden farve som baggrund for notatteksterne. 
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Vinduesplacering: Knappen <Gendan> sætter placeringen af den lodrette linje mellem 
træstrukturen og notatteksterne tilbage til Windows standard. 

 
Benyt aktive links i journalen: Flueben heri, giver mulighed for at indsætte link i journal. 
 
 
Journalnotat 
Gem altid journalnotatplacering: Gemmer den valgte placering af vinduet til indtastning af journalnotater.  

Ændring af placeringen beskrives senere i denne vejledning. (Se afsnit 3.2.1.) 
 
Startfokus: Her vælges, hvor markøren skal placeres ved opstart af et journalnotat. 
 Der kan vælges mellem: 
 Diagnosekode 

Initial 
Dato 
Klar til indtastning af notateksten. (”Skriv notat”) 

 
Husk sidst anvendte: Når der oprettes nye notater, er der mulighed for at lade systemet huske på, 

hvilken dato eller hvilket initial, der sidst blev anvendt.  Funktionen kan med 
fordel bruges i forbindelse med oprettelse af flere notater fra en tidligere dato, 
eller for det samme initial. 

 Man undgår derved at skulle rette datoen eller initialet hver gang. 
 
Vinduesplacering: Knappen <Gendan> sætter placeringen af indtastningsbilledet i journalnotat til 

Windows standard placering. 
 
 
 
Oversigtsjournal 
Start tilstand: Her vælges om alle knapper til Kapitlerne under Oversigtsjournalen i 

journalmodulet skal være Tilvalgt, Fravalgt eller Programmet skal huske sidste 
indstilling. 

 
Vis gruppering: Angivelse af hvilken gruppering der ønskes vist, når oversigtsjournalen startes 

op. 
 
Startfokus: Her vælges, hvor markøren skal placeres ved opstart af oversigtsjournalen. 
 
 
Husk sidste filtrering og indstilling: Er dette markeret vil MedWin huske den sidste filtrering/indstilling der 

var valgt i oversigtsjournalen. 
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2.1.5.6. EDI-godkendelse 

 

 
 
EDI-godkendelse  
 
Her vælges hvilken rækkefølge de EDI-forsendelser der ligger til godkendelse skal vises. 
 
Vælg fokustype i oversigten:  
Når en EDI-forsendelse er godkendt vil MedWin stille sig klar på: 
 
Næste: den næste forsendelse i oversigten. 
Aktiv CPR-nr.: næste forsendelse til det aktive CPR-nr.  
 
 
 
Web tidsbestilling 
 
Automatisk reserver tid: Er der sat markering heri, vil tider, der modtages via Cure4you, blive markeret 

som reserveret i Ugeoversigten (Shift+F1), indtil de bliver godkendt eller 
afslået. 

 
Standard afvisningssvar til patient:   
Der kan indtastes et standard svar til patienterne, der anvendes når en tidsbestilling afvises. 
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2.1.5.7. Webservices 

MedWin foretager et CPR-opslag, hvis et ukendt CPR-nr. indtastes.  
 
Herunder opsættes hvorledes MedWin skal håndtere et nyt CPR-nr. 
 

 
 
Patient findes ikke: 
 
I dette felt er der følgende valgmuligheder: 
 
Benyt ikke CPR-nr. opslag: Der skal tages stilling til om patienten ønskes oprettet alligevel. 
 Vælges ’Ja’ vil patienten udelukkende blive oprettet med CPR-nr. 
 
Opret patient: Patienten oprettes automatisk med de patientinformationer, som findes 

via CPR-opslaget. Patienten vil udelukkende blive oprettet med CPR-nr. 
Hvis patienten er navne- og adressebeskyttet, vil felterne navn og 
adresse på patientkortet blive udfyldt med (beskyt.). 

  
Vis patientinformationer: Der vises et skærmbillede med de patientinformationer, som CPR-

registeret finder via CPR-opslaget på patienten.  
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Patientoplysningerne vises i skærmbilledet nedenfor. Hvis patienten har navne- og adressebeskyttelse vil  
det tydeligt fremgå ved en gul markering ud for CPR-nr. med teksten **Navne- og adressebeskyttet**.  
Det er muligt at udfylde yderligere patientoplysninger i de blå felter. 
 

 
 
 
Det er muligt at indtaste patientoplysninger inden oprettelse. Vælg [Opret] for at oprette patienten. 
Patientoplysningerne kan efterfølgende ses på patientkortet.   
 
WebReqservice opslag 
Herunder angives om der skal anvendes WebReq opslag. 
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2.1.5.8. Ekstra stamdata 

 
Under ArkivMedWin fanebladet Ekstra Stamdata angives hvilke oplysninger der skal overføres fra 
patienternes stamkort til Henvisninger, Svarbreve og Korrespondance. 
 

 
 
Sæt flueben ud for de ønskede punkter. 
 
Sættes flueben ved Medtag ledetekster vil ledeteksterne også blive overført (som i ovenstående 
eksempel). 
 
I Henvisningen, Svarbrevet eller Korrespondancen trykkes Ctrl+E i det felt hvor oplysningerne skal stå. 
 
Er der sat markering i feltet Vis vindue, vil ovenstående vindue blive vist, når der trykkes Ctrl+E på 
henvisningen, Svarbrevet eller Korrespondancen. 
Det giver mulighed for at fjerne nogle valgte felter eller vælge flere. 
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2.1.5.9. Status 

 
Under ArkivMedWin fanebladet Status kan opsættes en kontrol af om EDI-controlleren scanner som den 
skal. 
(Denne funktion er kun mulig hos egen server kunder) 
 
Der opsættes hvor lang tid der skal gå fra EDI-controlleren har haft det sidste succesfulde opkald til der 
bliver vist en advarsel i MedWin. 
 

 
 

Scannes der succesfuldt, vises et ikon med en gul smiley (som på EDI-controlleren).  
Klikkes på ikonet vises følgende boks: 
 
 
 
 
 
 
 

Scannes der IKKE succesfuldt, vises ikonet gul advarselstrekant (som på EDI-controlleren).  
Klikkes på ikonet vises følgende boks: 
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2.1.5.10 Medicinskema 

Det er muligt at få programmet til løbende at tjekke med interaktionsdatabasen under 
medicinordinationerne. 
Aktivering af dette sker under ArkivMedWin, fanebladet Medicinskema 
 

 
 
Check af interaktioner mellem præparater: Ved markering her vil der automatisk foretages tjek med 

interaktionsdatabasen ved medicinordinationer. Det vil desuden vises på 
medicinskemaet hvis en patient har interaktioner. 

 
Tjek for ordinationer i samme ATC gruppe:  Ved markering heri, tjekkes for ordinationer i samme ATC 

Gruppe. 
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2.1.5.11. På vegne af 

 
Hvilken læge medhjælpere skal arbejde på vegne af i forskellige situationer opsættes under 
ArkivMedWin, fanebladet På vegne af. 
 
Det er udelukkende medhjælpere, som kan lave denne opsætning, idet de er de eneste, som kan arbejde 
på vegne af læger.  
De betyder at fanebladet ikke vises når en læge er logget ind. 
 

 
 

Din opsætning:  
 
Automatik: Markering heri giver mulighed for at opsætte regler for hvilken læge medhjælperen arbejder 

på vegne af. 
 

 Regel:  
 

 
 

 Dagsskema. Medhjælperen bliver automatisk sat til at arbejde på vegne af 
den læge, som patienten har en tid hos i dagsskemaet. 
 

  Dagsskema / Intern læge. Medhjælperen bliver primært vil blive sat til at 
arbejde på vegne af den læge, som patienten har en tid hos i dagsskemaet. 
Har patienten ikke en tid hos en læge, vil medhjælperen sekundært blive 
sat til at arbejde på vegne af den interne læge for den pågældende patient. 
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 Intern læge. Medhjælperen automatisk vil blive sat til at arbejde på vegne 
af den interne læge for den pågældende patient. 
 

 Intern læge / Dagsskema. Medhjælperen bliver primært sat til at arbejde 
på vegne af den interne læge for den pågældende patient.  
Er det ikke muligt at tildele en læge ud fra denne regel, vil medhjælperen 
sekundært blive sat til at arbejde på vegne af den læge, som patienten har 
en tid hos på dagsskemaet. 
 

 
Bekræft ’På vegne af’ 
 

 
 
Her opsættes i hvilke tilfælde medhjælperen skal bekræfte at man skifter læge.  
 

 Aldrig. Hvis læge ikke kan findes, vælges 1. læge i listen. Denne valgmulighed 
vil betyde, at medhjælperen aldrig vil blive bedt om at bekræfte den læge, som 
man arbejder på vegne af.  
Kan der ikke findes et lægeinitial ud fra ovenstående vil medhjælperen blive 
sat til at arbejde på vegne af den første læge i listen til højre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kun hvis lægen ikke kan findes. Denne valgmulighed indebærer, at 
medhjælperen kun vil blive bedt om at bekræfte skift af læge, man arbejder på 
vegne af, såfremt det ikke er muligt at fastslå læge ud fra de ovenstående 
regler.  
I modsætning til valget ’Aldrig’, vil man ikke automatisk komme til at arbejde 
på vegne af første læge i listen, men man vil derimod blive bedt om at vælge 
en læge.  
 

 Altid, selvom læge kan findes. Selvom der findes en regel (en af de 4 
muligheder, som man har valgt under ’Regel’), som fastslår, hvilken læge man 
skal arbejde på vegne af, så vil medhjælperen altid blive bedt om at bekræfte 
skift af den læge man arbejder på vegne af.  
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I de tilfælde, hvor medhjælperen bliver bedt om at bekræfte den læge, man arbejder på 
vegne af, vil fremkomme et ’På vegne af’ skærmbillede. (se nedenstående). 
Medhjælperen kan vælge mellem listen af initialer (i nedenstående eksempel DOK, LG1, LG2 
og LG3). Listen indeholder ligeledes lægens navn samt eventuelle noter, hvis lægen er intern 
læge for patienten eller patienten har tid i lægens dagsskema.  
Note:  
 -I  er patientens interne læge. 
-D den læge patienten har en tid hos i dagsskemaet.  
 

 
 
<Ok> Klik på den læge der skal arbejdes på vegne af og klik herefter <Ok>. 
 
<Opdater intern læge med [NN]>  Det er muligt at skifte/tilføje den pågældende patients 

interne læge, så intern læge for patienten bliver sat til den læge der er 
markeret i listen. 

  
 

 
Fast: Markering heri bevirker at man altid skal arbejde på vegne af en given læge, uanset hvilken 

patient man arbejder med. 
 Det specificeres hvilken læge man (altid) skal arbejde på vegne af. 
 

I nedenstående eksempel vil den pågældende medhjælper således altid arbejde på vegne af 
lægen ’KP1’ uafhængigt af hvem der er patientens interne læge og hvilken læge, der ifølge 
dagsskemaet har den pågældende patient til konsultation. 

 

 
 
 
 
 
 

Ved klik på fald-ned pilen vises en liste over samtlige læger i initialkartoteket. 
 
OBS! I den forbindelse skal man være opmærksom på, at opsætningsdialogen ikke 
automatisk sikrer, at medhjælperen har en medarbejdersignatur for den klinik 
(karakteriseret ved CVR-nummer), som den pågældende læge er tilknyttet.  
Opsætning og tilknytning af digitale medarbejdersignaturer foregår under 
Brugeradministrationsmodulet. 
Se yderligere beskrivelse i afsnittet ”Administration af brugere” i afsnit 7.3.1. 
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Initialer der umiddelbart skal kunne arbejdes på vegne af: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til højre i opsætningsdialogen er det muligt at fastlægge, hvilke læger man kan arbejde på vegne af.  
Det er ligeledes muligt at lave en prioriteret rækkefølge af læger, som kan have betydning i de situationer, 
hvor reglerne for automatik ikke fastlægger, hvem man arbejder på vegne af. 
 
I nedenstående eksempel er det således valgt, at medhjælperen kan arbejde på vegne af LG3 og LG1. 
Såfremt ingen af de valgte automatikker giver anledning til valg af læge, som medhjælperen skal arbejde på 
vegne af, vil MedWin foreslå LG1. 
Medhjælperen vil derimod ikke kunne arbejde på vegne af LG2, som er under Ikke med:. 
 
Knapperne <Flyt op> og <Flyt ned> bruges til at rykke den valgte læges initial hhv. op og ned på listen af 
valgte læger.  
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<Sæt flere initialer>: Lader en opsætning af regler være gældende for flere medhjælpere.  
   

Herunder vælges hvilke initialer opsætningen skal gælde for ved at flytte initialerne over 
under Med. 
 

  
 
 

 
 
Specielt gælder det at læger som i Initialkartoteket markeres til at arbejde for flere ydernumre, også tvinges 
til at arbejde på vegne af. Desuden kan denne type læge ikke påsættes regninger, og medhjælpere kan ikke 
arbejde på vegne af dem, da de jo ikke er tilknyttet et bestemt ydernummer. 
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Kalenderopsætning i forbindelse med arbejde ’På vegne af’ 
 

 
 
Man bestemmer selv hvilket initial der skal vises på Dagsplan, ugeplan og månedsplan. 
 
Man kan naturligvis altid se andres kalendere, ved at ændre initialer på de aktuelle skærmbilleder. 
 
 
 
 
 
Skift af læge, som medhjælper arbejder på vegne af 
 
I øverste højre hjørne vises hvilken læge der arbejdes på vegne af.  
 

 
 
Dette kan ændres. 
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Ved klik på initialet fremkommer en oversigt over de mulige læger, som man kan vælge at arbejde på vegne 
af.  
Desuden er det muligt at vælge: 
Alle læger Viser en oversigt over samtlige læger i klinikken i alfabetisk liste.  
eller 
Kun mine læger Viser en liste over de læger, man kan arbejde på vegne af (beskrevet tidligere i 

dette afsnit). 
 
I nedenstående eksempel er medhjælperen med initial SK1 logget ind og arbejder på vegne af LG3.  
Der er valgt Alle læger, hvilket betyder, at man kan vælge at arbejde på vegne af samtlige læger i klinikken.  
I eksemplet er det muligt at ændre det aktuelle valg (LG3) til en af de 5 læger på listen (KP1, LG1, LG2, LG3 
og UD2). I listen af læger fremgår, at LG2 er den læge, som behandler patienten ifølge dagsskema 
(markeret med ’-D’), mens LG1 er patientens interne læge (markeret med –I). 
 

 
 
Nederst i menuen i begge eksempler er der mulighed for at vælge  
På vegne af (Shift+F12) Viser en oversigt over de initialer der er valgt som man skal kunne arbejde på 

vegne af. Desuden vises hvem der er intern læge (-I) og hvem der har den 
aktuelle patient i dagsskema (-D). 
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2.1.6. WebReq 
 
WebReq er MedComs online laboratorieprøverekvisition. WebReq kan bruges af alle læger der har en 
Internetforbindelse og et brugernavn samt adgangskode til WebReq. Brugernavn og adgangskode kan 
rekvireres ved tilmelding hos MedCom. Tilmeldingsblanketten findes på følgende internetadresse:  
http://www.medcom.dk/mc4/inet/komm/pato/Tilmeldingsblanket_LÆ.doc 
 
Vejledning til WebReq kan findes på denne internetadresse: 
http://www.medcom.dk/mc4/inet/komm/pato/bruger_manual_nov_04.pdf 
 
Det er dog lidt kompliceret at anvende WebReq, idet brugeren hver gang skal angive brugernavn, 
adgangskode, patientens CPR-nr. samt flere andre oplysninger. 
Det rådes der bod på med integrationen til MedWin. Ved hjælp af integrationen overføres brugernavn, 
adgangskode, patientens Cpr-nr. samt en række andre oplysninger automatisk til WebReq, og brugeren kan 
dermed gå direkte i gang med rekvisitionen. Desuden kan der automatisk indsættes et notat i MedWin’s 
journal, der fortæller at der er sket en WebReq rekvisition. 
 
 

2.1.6.1. Opsætning af WebReq 

 
WebReq installeres af regionens datakonsulent og som sørger for at følgende filer skal forefindes i det 
dataområde der benyttes: 
 
WebReq.cfg Indeholder oplysninger om opsætningen af WebReq. 
WebReqNS.txt Indeholder koder til sikker overførsel via Internettet. 
WebReqS.txt Indeholder koder til sikker overførsel via Internettet. 
 
I MedWin sker opsætningen under menupunktet Arkiv WebReq.  
Følgende vindue vises: 
 

 

http://www.medcom.dk/mc4/inet/komm/pato/Tilmeldingsblanket_LÆ.doc
http://www.medcom.dk/mc4/inet/komm/pato/bruger_manual_nov_04.pdf


2.1. Arkiv - Opsætninger 

 58 

WebReq opsætningen der findes under 5 faneblade, er beskrevet i det følgende: 
 

2.1.6.1.1. Bruger 

Første faneblad omhandler opsætningen af den enkelte bruger. Opsætningen foretages som følger: 
 

1. For hver bruger findes vedkomnes initialer frem ved hjælp af ”fald-ned-pilen ” ved feltet Initialer. 
2. Dernæst indtastes brugernavn og adgangskode i de respektive felter. 
3. Der vælges hvilket journalark der ønskes som det der standard skal indsættes et notat i ved kald af 

WebReq. Desuden vinges af i Indsæt i journal hvis der ønskes et notat indsat som standard. 
4. For de tre modul typer Klinisk kemi, Mikrobiologi og Patologi vælges et standard laboratorium. For 

Klinisk kemi kan der desuden vælges visningstype. 
5. Når alle de ønskede brugere er sat op klikkes <Ok> og WebReq er klar til brug. 

 
For de brugere der altid skal rekvirere på vegne af andre, skal der ikke være oprettet en bruger. 
De vil herefter blive spurgt om hvilken anden bruger der ønskes som rekvirent, når WebReq startes. 
 

 
 
 

2.1.6.1.2. Klinisk kemi, Mikrobiologi og Patologi 

 
Om nødvendigt kan yderligere opsætning foretages. 
 
For de tre modul typer Klinisk kemi, Mikrobiologi og Patologi kan indtastes yderligere laboratorier, hvis der 
kommer nye til.  
Det sker under de tre midterste faneblade. De tre faneblade er ens og ser ud som følger: 
 

 
 
Kode og navn for laboratoriet indtastes og der klikkes på <Tilføj>. Et laboratorium kan slettes ved at 
markere det i listen og klikke på <Slet> knappen. 
 
Når listen er som ønsket klikkes på <Ok> knappen. 
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2.1.6.1.3. Avanceret. 

 
De avancerede indstillinger findes under det sidste faneblad.  
De bør normalt ikke ændres.  Kun i samarbejde med regionens datakonsulent. 
 
 Indstillingerne ser således ud: 
 

 
 
 
URL til WebReq  WebReq’s ”adresse” på Internettet. 
 
Parameterstreng  Er formatet på den indledende meddelelse til WebReq. 
 
Parameterseparator og Skilletegn mellem key og værdi er styretegn der adskiller de enkelte dele af 

meddelelsen til WebReq. 
 
Når felterne er udfyldt klikkes på <Ok> knappen. 
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2.1.7. Labels 
Opsætningsmodulet bruges til at finde kombinationer af papirtyper og designs, der passer til egne printere. 
 
Modulet findes under Arkiv  Labels i Menulinjen. 

 
Første gang vinduet åbnes, er der ingen papirtyper i listen. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Vælg nye papirtyper>: Find en eller flere af de papirtyper, der anvendes. 
 

Den valgte types karakteristika kan aflæses i tekstboksen nedenunder. 
Hvis den udpegede papirtype er et A4-ark, angiver Antal lodret og vandret 
antallet af labels på arket i hhv. lodret og vandret plan. Spild i top og bund er 
”margin” på arket målt i mm.  

 
Hvis den udpegede papirtype er labels i baner, viser tekstboksen en labels 
faktiske højde og bredde målt i mm. Den eller de papirtyper, man ønsker at 
benytte flyttes over i Nye papirtyper med pileknapperne. 
 
Når man har valgt papirtype, trykker man <Ok> og vender tilbage med den 
eller de valgte papirtyper. 
 
Udpeg i opsætningsvinduet en kombination af en papirtype og et design, der 
ser fornuftigt ud mht. skrifttype og –størrelse. Det valgte designs 
karakteristika kan aflæses i tekstboksen nedenunder. 

 
<Test label>:  Her kan man prøve at printe en patient- eller en initiallabel på en af  
  systemets printere. Bemærk, at patientlabels er på 4 linjer og initiallabels er på 

7 linjer. Vælg printer og evt. bakke, hvor den tilsvarende papirtype er lagt i. 
Vælg Patient- eller Initial under Vælg Indholdstype. Klik på <Print>. Der 

  udskrives 2 labels. 
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<Rediger menutekster>: Lav din egen let genkendelige menutekst. 

 
Hvis man bruger labels på både A4 (evt. Avery Laser L7163) og baner, kan det være vigtigt at  
skelne mellem disse to, da de skal skrives ud på forskellige printere. Hvis man bruger forskellige  
designs (f.eks. 2 skriftstørrelser), kan man kalde dem f.eks. stor og lille.  
 
Systemets forslag: ”A4 Avery Laser L7163: Design 1 - Times New Roman, 10” kunne man lave om til: 

”A4 – stor” eller 
”A4 – patient”, hvis man ved at denne type skal bruges til patientlabels eller 
”Laser – patient”, for at fortælle brugeren, at den SKAL skrives ud på en laserprinter og kun må bruges 

til patientlabels. 
 

Klik i listen på den tekst, der ønskes rettet i. Denne tekst kan nu rettes i tekstfeltet nederst. Klik på 
<Indsæt> for at sætte den rettede tekst tilbage i listen. Når alle tekster er rettet, klikker man <Ok> for at 
vende tilbage til opsætningsvinduet. 

 
Når opsætningen er færdig, lukker man opsætningsvinduet med <Ok> for at gemme opsætningen. 
 

 
Man kan til enhver tid gå ind i opsætningsmodulet og ændre opsætningen. 

 
Labels findes i mange forskellige størrelser og på flere forskellige papirtyper. Vi har valgt at give 
mulighed for udskrivning på 3 typer A4-høj (Avery Laser L7163, Avery Laser L7159 og Avery No 18-034) og 
2 typer endeløse baner i én kolonne (9963 og 1290064). Alle typer kan købes hos EG Healthcare. 
 
 
 
 

Systemet foreslår en 
sammentrækning af teksterne 
fra henholdsvis papirtypelisten 
og designlisten. 
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2.1.8. Rapporter 
De fleste udskrifter fra MedWin henter opsætningen fra ArkivRapporter 
Oprettes der et nyt initial i klinikken eller anskaffes der en ny printer skal denne opsætning tilrettes. 
 

2.1.8.1. Opsætning af udskrifter 

 

2.1.8.1.1. Sæt alle udskrifter 

Foretag opsætningen på den arbejdsplads, hvor rapportopsætningen skal gælde. Det vil sige, hvis 
rapporterne skal opsættes på flere arbejdspladser i praksis, skal det følgende foretages på alle 
arbejdspladser. 
  
1. Gå ind under Arkiv  Rapporter. 

 

 
 
2. Klik på <Sæt alle udskrifter>. 
 

 
 
3. Vælg den printer der skal kunne udskrives til. 

 
4. Klik <Ok>. 
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5. Flyt alle initialer over under Med og klik <OK>. 
6. Når skærmebilledet er returnet til Udskrifts opsætning, klikkes på <Luk>. 
 
 

2.1.8.1.2. Opsætning for et nyt initial 

Følgende skal foretages på den arbejdsplads, det nye initial skal arbejde på. 
Sørg for at være logget ind i MedWin på arbejdspladsen, med et initial, der kan udskrive fra MedWin. Ikke 
det nye initial. 
 
1. Gå ind under Arkiv  Rapporter. 

 

 
 

2. Klik på <Sæt flere initialer>. 
 

 
 

3. Flyt det nye initial over under Med og klik <OK>. 
4. Når skærmebilledet er returnet til Udskrifts opsætning, klikkes på <Luk>. 
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Herved kopieres udskriftsopsætningen fra det initial, man er logget ind med, til det nye initial.  
 

Luk udskriftsopsætningen med <Luk>. Proceduren gentages på de andre arbejdspladser.  
 

 
 
 

2.1.8.1.3. Opsætning af enkelte udskrifter 

Nedenstående foretages hvis der f.eks. skal anvendes anden printer til udskrift af recepter og/eller 
regninger, eller hvis udskrift af disse ikke placeres rigtigt på papiret mere. 
 

Foretag opsætningen på den arbejdsplads, der skal anvende den nye printer eller hvor udskrift ikke er 
korrekt. 
 

1. Gå ind under Arkiv  Rapporter. 
 

 
 
 
2. Dobbeltklik på den udskriftsgruppe der ønskes rettet i. 
 

 
 

Herunder vises hvilke rapporter der ligger under denne gruppe.  
 

3. Klik på den rapport der skal rettes. 
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4. I dialogboksen ”Egenskaber for ……..” findes følgende felter: 
 

 Printer Vælg hvilken printer der skal udskrives til. 
 ”Fald-ned-pilen ” giver oversigt over og mulighed for at vælge mellem de 
printere der er oprettet i Windows. 

 

 Bakke  Vælg hvilken bakke der skal udskrives til. 
 ”Fald-ned-pilen ” giver oversigt over og mulighed for at vælge mellem de 
bakker der er til rådighed på den valgte printer. 

 

 Orientering  Mulighed for at vælge mellem Stående og Liggende. 
Alle udskrifterne sættes standard til Stående. 
 
OBS!  
3 udskrifter skal dog ændres til Liggende: 
E-faktura historik, der findes under den gule mappe Afregning. 
Receptarkiv 
Honorarliste 

der begge findes under den gule mappe Diverse. 
 

 Indrykning (0,1 mm) 
 Værdierne i disse 2 felter, er forskellige fra printer til printer. 

 

    Kontakt MedWin Support for at få oplyst værdierne for den aktuelle printer. 
 

5. Klik <Ok> for at gemme det indtastede. 
 

6. Klik på knappen <Sæt flere initialer>. 
 

7. Flyt alle initialerne over under ”Med” og afslut med <OK>. 
 

Herefter er opsætningen gældende for alle de initialer der logger ind på denne maskine. 
 

HUSK: hvis der rettes i Recepter, skal ovennævnte ændringer foretages for begge recepttyper (den 
almindelige recept OG Magistrel). 
 

Luk udskriftsopsætningen med <Luk>. 
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2.1.9. Udskrifter 
 
Dette menupunkt indeholder rapporter til nogle af udskrifterne i MedWin. 
 
 
De vedligeholdes af EG Healthcare. 
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2.1.10. Bonprinter 
 

Bonprinteren/aftaleprinteren er et ekstra modul der kan købes separat til MedWin. 
(Kræver nøglefil) 
 
På hver arbejdsstation er der mulighed for, at vælge om der skal være mulighed for at udskrive bon’er.  
Først skal der i KartotekerPraksisoplysninger på fanebladet, Praksis, sættes en vinge i feltet: “Bruger 
bonprinter”. Derefter skal MedWin lukkes ned og åbnes igen. 
 
Herefter fremkommer en ekstra knap til udskrift af bon ved afsættelse af ny tid, samt under PatientTider 
på dagsplan. 
 
Selve opsætningen laves ved at vælge  Arkiv Bonprinter og følge nedenstående vejledning. 
 

 
 
Opsætningen gemmes på hver arbejdsplads, hvilket vil sige, at der er mulighed for, at forskellige 
arbejdspladser kan udskrive forskellige bon’er. 
 
Hvis man ønsker, at to eller flere arbejdspladser skal udskrive ens bon’er, er det nødvendigt, at man på hver 
af disse arbejdspladser laver den samme opsætning. 
 
1. Tekstfelter: Toptekst, Midtertekst og Bundtekst er fritekstfelter. 

I Tidsfeltet på bon’en udskrives patientens navn, dato og klokkeslæt som vist 
på opsætningsbilledet samt ”hos <lægens navn>” hvis ønsket. 

 
 

1 

3 

2 

4 
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2. Skriftformatering: Der skal vælges Skrifttype, Skriftstørrelse, Andet og Placering for hvert  
tekstfelt. 

 

 Skrifttype: Printhastigheden er afhængig af valg af skrifttyper. 
  Printerfontene (Roman xxpt/yycpi) giver høj printhastighed. Windows-fontene 

(Arial, Courier New, Times New Roman) giver langsom printhastighed.  
 

 Skriftstørrelser: Windows-fontene kan udskrives i alle størrelser.  
  Printerfontenes størrelse er bestemt af printeren: 
  Forklaring: Roman xxpt/yycpi. xx er punktstørrelse (dvs. højden af tegnene)yy 

angiver antal tegn pr. tomme (dvs. bredden af tegnene) 
 

 Andet:  Windows-fontene kan udskrives fed, kursiv og understreget.  
  Printerfontene kan udskrives fed og understreget, men IKKE i kursiv (selv om 

det vises i tekstfeltet). 
 
  Til et tekstfelt kan vælges en kombination af parametrene Fed, Kursiv, 

Understreget (vælg en ad gangen). I valgfeltet vises det sidst valgte. Vælg 
”Intet” for at slette kombinationen. Når du senere vender tilbage til 
opsætningen, vil feltet vise den første parameter, der er valgt. Hvis ingen er 
valgt, vil der stå ”Intet”. Et eksempel: hvis feltet viser ”Kursiv”, er der ikke valgt 
Fed, men der er måske valgt Understreg. 

 

 Placering: Skriv din tekst venstrestillet i tekstfeltet. Hvis du derefter  
  vælger Centreret eller Højrestillet, vises det ikke i tekstfeltet, men det slår 

igennem på udskriften. 
  Hvis du ønsker indrykning af en linje, skal du bruge mellemrum 

 
 
3. Udskrivning: 
 

 Udskriv lægenavn: Sæt en vinge i boksen, hvis du ønsker at teksten, ”hos <lægens navn>” skal 
skrives på linjen under dato/klokkeslæt. 

 

 Vælg printer: Her vælges bonprinteren. 
 

 

4. Funktionsknapper: 
 

 <Test bon>: Klik for at udskrive en bon med den valgte opsætning.  
 

 <Fortryd>: Oprindelig opsætning bevares og billedet lukkes. 
 

 <Ok>:  Opsætningen gemmes og billedet lukkes 
 

 
Ved oprettelse af en ny tid på Dagsskemaet, er der mulighed for at trykke på <Print bon>. 
Knappen opretter tiden, skriver en bon ud og lukker vinduet. 

 
Udskrivning af en patients næste tid(er): PatientTider på Dagsplan: 
Tryk på <Næste tid> for at få udskrevet den næste tid, regnet fra nu (systemets kl. og dato). 
Tryk på <Fremtidige tider> for at få udskrevet samtlige fremtidige tider, regnet fra nu (systemets kl. og 
dato). 
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2.1.11. Lægefaglige programmer 
 
Det er muligt at oprette nemme opkald til eksterne programmer, f.eks. et tekstbehandlingsprogram eller en 
internetadresse. 
 
Herunder aktiveres programmerne. 
Opkald til programmerne oprettes under KartotekerVedligeholdelseArkivLægefaglige programmer. 
 
Det er muligt at medsende den aktive patients CPR-nummer til det eksterne program. 
 
Tilføjelse af lægefaglige programmer og angivelse om CPR-nr. skal medsendes er beskrevet yderligere i 
afsnit 7.1.1.1. 
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2.1.12. Parkér billede  
 
Ved at klikke på menupunktet ArkivParkér billede vil det aktive modul blive parkeret i feltet til højre 

 for  
 
En parkering betydet at det er muligt at lave andre opgaver sideløbede med den/de parkerede opgaver (r).  
 
Parkering kan være en fordel, når man gerne vil arbejde med flere ting samtidig. F.eks. hvis man som 
sekretær er i gang med at skrive i en patients journal og telefonen ringer. Man kan da parkere det, man er i 
gang med, ved at klikke på ikonet for parkering i Speedbar’en. 
 
Den ventende parkering kan ses i boksen til højre i Speedbar’en, mens man kan hoppe over i f.eks. 
Dagsskemaet for at give en anden patient en tid. 
 
Man kan parkere op til 5 patienter/handlinger. For at vende tilbage til en parkering, skal man bare 
dobbeltklikke på teksten til højre for det blå P. 
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2.1.13. Sidste 25 patienter 
 
Der er i MedWin mulighed for, at se de sidste 25 patienter der har været aktive i speedbar’en. 
For at se de sidste 25 patienter klikkes der på Arkiv og listen bliver synlig. Hvis man ønsker at gøre en af 
patienterne på listen til den aktive patient, klikkes der på patientens navn på listen. 
 
Hvor lang tid en patient skal være aktiv for at den skal fremgå i listen over de sidste 25 patienter, angives 
under KartotekerPraksisoplysninger.  Se yderligere beskrivelse af dette under afsnit 7.2. 
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3. Patient 
 
Patientoplysninger kan omfatte mange forskellige ting. Det kan være de nødvendige navne- og 
adresseoplysninger (stamdata) mv. om patienten, journaloplysninger, medicinoplysninger, laboratorie-
/undersøgelsesoplysninger samt henvisningsinformationer. MedWin’s elektroniske patientdel giver et godt 
overblik over de relevante informationer, som er tilknyttet de enkelte patienter. 
 
I dette kapitel vil de forskellige punkter under Patient i menulinjen blive gennemgået nærmere. 
 
 

3.1. Patientkort 
 
Patientkortet indeholder alle de almindelige og nødvendige oplysninger, der er behov for i forbindelse med 
en patient - det vil sige oplysninger om navn, adresse mv. Det er ligeledes muligt at få information om, 
hvilket apotek, patienterne ønsker at anvende, om patienten er medlem af Sygesikringen danmark samt 
hvilken sygesikringsgruppe, patienten tilhører. Kortet indeholder desuden informationer om patientens 
familierelationer, ligesom det er muligt at hente børnejournaler frem fra dette billede. 
 
Patientkortet hentes frem ved at taste F4, klikke på             i højre side af skærmen eller vælge 
PatientPatientkort i menulinjen. 
 

 
 

1. Stamdata:  Indtast CPR-nr. i Speedbar’en – alle cifre ud i et (uden bindestreg), eller den del 
af CPR-nr., patienten kan huske, og tryk Enter. Den pågældende patient vil 
blive hentet frem – patienten er nu aktiv.  

1 

3 
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I tilfælde af at patienten ikke eksisterer i databasen, vil systemet enten spørge 
om patienten skal oprettes, oprette patienten ved hjælp af opslag i CPR-
nummer registeret eller vise patientinformationerne fra CPR-nummer 
registeret (skal efterfølgende accepteres inden patienten oprettes). 
Hvilken af disse valgmuligheder der skal bruges, sættes op under 
ArkivMedWin fanebladet Webservices. (Se beskrivelsen under afsnit 
2.1.5.7.). 
Oprettes et barn uden fuldstændigt CPR-nr., skal de sidste cifre ved en pige 
være lige numre f.eks. 201299-222 (bindestregen indtastes også) og ved en 
dreng ulige numre f.eks. 201299-111 (bindestregen indtastes også). Barnet skal 
altid oprettes med sygesikringsgruppe 0. Et barn uden eget CPR-nr. skal have 
en værge, så denne skal være vinget af under Familierelationer. 

 

Når barnet har fået sit ”rigtige” CPR-nr., registreres dette således: 
 
Vælg KartotekVedligeholdelseKartotekerPatienterÆndre cprnr. (Se 
afsnit  7.1.2.5.1.). 
(For at lukke Vedligeholdelse, bruges det lille kryds (x) i øverste højre hjørne.) 
 
Oprettelse af EU- og nordiske borgere: CPR-nr. for EU- og nordiske borgere 
starter med ”4” og efterfølges af 5 selvvalgte numre. Det 7. ciffer er altid ”0” 
og de sidste 3 er nationalitetskoden. Nationalitetskoderne kan findes ved at 
trykke F1 (Hjælp), når man står i patientkortet. Dernæst bruges F1-hjælpens 
søgefunktion (de grønne linjer) til at søge på nationalitetskode.  
 
Oprettelse af udlændinge (ikke EU-borger): Ved oprettelse af udlændinge, 
anvendes samme fremgangsmåde som ved oprettelse af EU og nordiske 
borgere. Er landet ikke EU eller et Nordisk land findes ingen nationalitetskode 
til de 3 sidste cifre. Der kan derfor anvendes intervallet 101-199.  
Patienten skal være gruppe 3 patient. 
 
HUSK: Ved indtastning af navneoplysninger er det vigtigt, at man er 
konsekvent: 
Der skal indtastes komma mellem efternavn og første fornavn. 
Alle navne skrives ud i et uden mellemrum, dog skal der være mellemrum 
mellem fornavnene, hvis en patient har flere af disse. 
 
F.eks.: Nielsen,Ib og Sørensen,Anne Marie 

 

 Afstand: Her angives afstand i kilometer ud til patienten – kun en enkelt afstand ikke 
  retur. MedWin udregner selv det totale kilometertal ved sygebesøg. 
 

 Kaldes: Dette felt bruges, hvis en patient har flere navne, men foretrækker at blive 
kaldt et bestemt. Kaldenavnet vil stå i patientsøgningen og speedbar’en, men 
på alle udskrifter og andet, der skal ud af huset, står patientens rigtige navn. 

 

 <CPR-opslag (Web)>: Opdaterer patientens oplysninger via opslag i CPR-nr. registeret.  
 

 <Cure4you patientlinks>: Giver adgang til den aktive patients side på Cure4You Xtra. 
Kræver at der er defineret dybe links under KartotekerPraksisoplysninger, 
fanebladet Sikkerhed. (Se afsnit 7.2.5.) 
 

 L kode: (Fremkommer kun ved patienter oprettet med CPR-nr. på formen 4xxxxx-
0xxx). For at regningsbilledet kan skelne mellem danske og udenlandske 
grænsearbejdere (CPR-nr. oprettet med 4xxxxx0200) er det et krav at feltet 
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udfyldes med DNK (for Danmark) eller bogstavkoden for patientens reelle 
nationalitet.  Landekoden kan søges ved at trykke F1 (Hjælp), når man står i 
patientkortet. Dernæst bruges F1-hjælpens søgefunktion (de grønne linjer) til 
at søge på landekoden. 
 

 Køn: (Fremkommer kun ved patienter oprettet med CPR-nr. på formen 4xxxxx-
0xxx).  
Vælg hvilket køn patienten har. 

 

 Føds.dato: (Fremkommer kun ved patienter oprettet med CPR-nr. på formen 4xxxxx-
0xxx).  
Dette felt fremkommer kun når det aktive CPR-nr. starter med 4. Anvendes til 
indtastning af patientens fulde fødselsdato. 

 

 Sys.grp.: Her skal angives, hvilken sygesikringsgruppe en patient tilhører. 
 
Tilhører patienten ikke gruppe 1-sikrede, vises farvet baggrund i felterne med 
den aktive patients Cpr. og navn. 
 

  
 

  Der arbejdes med følgende grupper: 
Aktive grupper: 
1- sikrede 
2-sikrede 
3 selvbetaler 
6 – gruppe 1-sikrede på §112-institutioner (institutioner for personer med 

fysiske eller psykiske handicaps). 
 
Passive grupper: 
4 Institutionsanbragte – under kriminalforsorgen 
5 Værnepligtige 
 
Inaktive grupper: 
7 Bopæl i udlandet 
8 Status afgangsførte (fraflyttede regionen, ”ihjelslagne”, personer der har haft 

to personnumre, forsvundne og omnummererede. 
9 Døde 

 

 Intern læge: Her kan indtastes hvilken læge i praksis patienten er tilknyttet. Hentes fra 
initialkartoteket. 

 
 

 Egen læge: I dette felt angives patientens egen læge, hvis patienten ikke er tilmeldt 
praksis.  
Ved brug af sygesikringskortet bliver feltet automatisk udfyldt med 
oplysningerne fra ydernummeret på sygesikringskortet. 

 



3.1. Patient -Patientkort 

 80 

Egen læge kan også søges ved at højreklikke i feltet eller direkte til 
kontaktsøgningen ved at trykke Ctrl+U.  
Højreklik i feltet vise en oversigt over de genveje det er muligt at anvende i 
feltet. 
Ctrl+Backspace sletter en valgt kontakt. 

 
(Yderligere vedr. oprettelse og ændring i listerne med kontakter er beskrevet i 
afsnit 2.1.5.1.) 

 

 Apotek: Ønsker patienten altid recepten sendt til det samme apotek, kan dette noteres 
her.  
Findes der apoteker i listen ”Patientens faste” vil det første apotek i listen vises 
her. 
Skal der ikke vises et apotek her, må der ikke være apoteker valgt i ”Patientens 
faste” liste. 
Højreklik i feltet viser en oversigt over de genveje det er muligt at anvende i 
feltet. 
   
(Yderligere vedr. oprettelse og ændring i listerne med kontakter er beskrevet i 
afsnit 2.1.5.1.) 

 

 Udlev.: Ønsker patienten medicinen udleveret et bestemt sted, skal det fremgå af 
dette 
felt. Udleveringsstederne skal oprettes i initialkartoteket, med kategorien 
 Udlevering. 
(Se yderligere beskrivelse i afsnit 7.3) 

 

 Udl. pat.adr. Sæt flueben her hvis medicinen skal leveres på patientens adresse. 
 

 Speciel: Hvis en patient f.eks. har brug for tolk, kan dette noteres i feltet her. 
Oplysningen kan ses i Dagsplanen og i Dagsskemaet. 
(Plads til max 70 tegn). 
 

 Arkiv: Hvis patienten evt. flytter til en anden by, eller dør, og derfor ikke længere skal 
optræde i patientsøgningen, kan man mærke af her. Patienten vil dog komme 
frem ved indtastning af hele personnummeret. 

  I datofeltet vil stå hvilken dato patienten er arkivmarkeret. 
  Arkivmarkeres en patient, der er tilmeldt Cure4you, bliver patienten 

automatisk markeret passiv hos Cure4you.  
 

 danmark: Sæt markering ved Ja, hvis patienten er medlem af Sygesikringen danmark. Det 
bliver automatisk opdateret i Medicinskemaet. 

 

 Passant: I dette felt mærkes af, hvis en patient er en midlertidig eller varig passant. En 
midlertidig passant kan f.eks. være en turist, som har haft brug for et enkelt 
lægebesøg. En varig passant kan f.eks. være en patient, som af og til behandles 
her pga. ferielukning hos egen læge.  

 

 HP. indvisit. Der sættes automatisk markering heri, når der modtages indvisitering fra 
hjemmeplejen på patienten. 

 

 Næste tider: Patientens 5 næste tider vil fremgå af dette felt. Hvis man dobbeltklikker på en  
tid, hopper systemet automatisk over i Dagsskemaet på den pågældende dag. 

 



3.1. Patient -Patientkort 

 81 

 Saldo: Hvis der benyttes patientbogholderi, kan patientens saldo ses her. 
(Bogholderi er beskrevet i særskilt tillæg) 

 

 <Annuller>: Ved anvendelse af denne knap fortryder man det, som lige er blevet indtastet. 
 
 

2. Ekstra info: Herunder er der mulighed for at indtaste yderligere oplysninger bl.a. om 
patientens mobilnummer og E-mail adresse, samt evt. indsætte et billede af 
patienten. 

 

 
 

 Kontaktinformationer:  Her kan oplysninger om patientens mobilnr. og e-mail adresse indtastes. 
 

 Cure4you: Herunder angives om patienten er tilmeldt Cure4you/ Første gang der 
besvares en henvendelse fra patienten, modtaget via Cure4you ,sættes 
flueben automatisk ved Cure4you.  

 
Desuden kan man udfylde patientens mobilnr. og E-mail adresse. Det anvendes 
til Cure4you advisering. 
Indtastes intet mobilnr. her, hentes automatisk telefonnummeret fra 
fanebladet Kontaktinfo.. 
E-mail adressen er udelukkende et oplysningsfelt. Indholdet anvendes ikke af 
MedWin.  

 
Yderligere vejledning til forsendelse af beskeder, tids- og receptbestilling samt 
e-konsultationer via Cure4you er beskrevet i afsnit 13. 

 

 Bemærkning: Tekstfelt til indtastning af yderligere bemærkning vedrørende patienten. 
(Plads til max. 150 tegn.) 

 

 Ekstra info: Dette faneblad vises kun på lige CPR-nr. og anvendes i forbindelse med 
graviditet.  
Indtastes dato for sidste menstruation, sker en beregning af graviditetens 25. 
og 32. uge samt termin. 
Desuden vises aktuelle graviditetsuge og dag. 
(Dato for sidste menstruation indtastes ddmmåååå). 

 
Billede af patienten: Ønskes indsat et billede af patienten, dobbeltklikkes på det firkantede felt til 

højre, når fanen Kontaktinfo. er aktiveret.  
 I den nye dialogboks vælges placering af billed-filen. 

  
3. Statistik:  Felterne Statistik er til lægehusets interne brug. Hvis man f.eks. ønsker at se, 

hvor mange der i 2007 havde fået en influenzavaccination, kan der i et af disse 
felter anvendes den samme forkortelse for en sådan vaccination ved alle 
patienter f.eks. infl07. Det er herefter muligt via Pluklisten at se, hvor mange 
der har fået denne behandling. (Anvend ikke * og ? i statistik felterne, da disse 
tegn anvendes ved søgning i Pluklisten). 
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4. Familierelationer:  I denne boks skrives ægtefælle, børn eller andre nære relationer. Man kan 
dobbeltklikke på et CPR-nr. i Familierelationer, og den pågældende person 
bliver aktiv. Man kan oprette nye familierelationer ved at indtaste et CPR-nr. i 
dette felt. Hvis ikke personnummeret eksisterer i databasen, vil systemet 
spørge, om patienten skal oprettes. Tastes JA vil systemet spørge, om det skal 
være med de samme stamdata, som hos den aktive person. 
 

<>>Vis mulige relationer>  Ved klik på denne knap bliver de patienter der har samme adresse, vist i 
oversigten over familierelationer (med rødt).   (Knappen ændrer betydning til < 
<<Skjul mulige relationer>.) 

 

 
 
 

Det er nu muligt at tilføje forhold. 
Relationen er tilføjet når teksten ændres til sort. 

 
 
<Ny relation> Ved klik på denne knap bliver der mulighed for at indtaste nye relationer 

manuelt. 
Klik på Tab tasten for at flytte til næste linje.  
Når teksten er sort er relationen tilføjet. 
 
 

Ved klik på knappen   kan en relation fjernes fra patienten. 
 

 

 

 
 
5. <Børnejournal>:  Se næste afsnit. 
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3.1.1. Børnejournal 
 

Børnejournalen indeholder relevante oplysninger om barnets mor og far, informationer fra selve 
svangerskabet og fødslen, oplysninger om barnet ved fødslen, hvor barnet går i institution samt om barnet 
er allergisk. Til børnejournalen hører den skrevne journal, et vaccinationsskema og et undersøgelsesskema. 
I tilknytning til børnejournalen kan man desuden udskrive vækstkurver i relation til barnets alder, vægt, 
højde og hovedomfang. 
 

Børnejournalen kaldes frem ved tast på <Børnejournal> i Patientkortet. 
 
 

 
                  
                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Cpr: Indtast CPR-nr. i Speedbar’en, og den pågældende patient bliver aktiv. Det er 
herefter muligt at indtaste en række relevante oplysninger omkring barnet 
såsom fødselsdata, allergiformer mv. 

 
2. <Vaccinationer>:  I dette vaccinationsskema kan man angive, hvornår barnet får de forskellige 

vaccinationer. Hvis man dobbeltklikker i et felt, kommer dags dato automatisk 
frem. Hvis man selv indtaster en dato, skal formatet være ddmmåååå.  
 
Grundet indførelse af en midlertidig ændring i børnevaccinationsprogrammet, 
som forventes at være gældende i ét år, er vaccinationen Hexyon tilføjet 
Børnevaccinationer. 
 
I henhold til Sundhedsloven er det fra 15. november 2015 lovpligtigt for læger 
at registrere vaccinationer elektronisk i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 
Behov for fortsat registrering af børnevaccinationer i MedWin´s børnejournal 
bør vurderes i den enkelte klinik af hensyn til unødvendig dobbeltregistrering. 
 
Se afsnit 3.9.1 for yderligere information om registrering af vaccinationer i 
FMK-online ved hjælp af direkte patientopslag fra MedWin. 

1 
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 <Udskrift>: Udskriver vaccinationskortet. 
 

 <Bemærkning>: Det er muligt at knytte bemærkninger til de enkelte vaccinationer, f.eks.  
batchnr. på vaccinen. Hvis der er en bemærkning tilknyttet en vaccine, vil feltet 
få en gul markering. 

 

 <Annuller>: Sletter det sidst indtastede og vender tilbage til skærmbilledet Børnejournal. 
 
 <Ok>: Gemmer/opdaterer indtastninger og vender tilbage til skærmbilledet 

Børnejournal. 
 
3. <Journal>:  Hopper til patientens journal, hvor man kan lave nye notater. Se afsnit 3.2. 
 
4. <Undersøgelser>:  Dette består af 2 faneblade.  
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Det første faneblad Faste børneundersøgelser der indeholder de faste 
børneundersøgelser for barnets første 5 leveår. Dobbeltklikker man på et felt, 
indsætter systemet automatisk dags dato samt barnets alder.  
 

Ved indtastning af dato, højde og vægt indberettes automatisk til børnedatabasen. 
 
 

   
 

I det næste faneblad Alle børneundersøgelser kan indtastes flere målinger end 
de faste undersøgelser. 
Hvis undersøgelsen er en af de faste undersøgelsestyper (1uge, 5 uger, 5 mdr. 
o.s.v.) vælges først undersøgelsestype. 
Dernæst udfyldes felterne og klik <Gem>. 

 
Er der valgt undersøgelsestype, vil denne vises, foran feltindholdet, når der 
peges med musen i felterne i skemaet nederst. 

 
Er undersøgelsen ikke en af de faste undersøgelsestyper dobb.klikkes i 
datofeltet (dags dato indsættes) og de øvrige felter udfyldes. 

 

 <Udskrift>: Udskriver det aktuelle undersøgelsesskema. 
 

 <Kurver> + <Kurver (Gl)>: Det er muligt at lave en grafisk fremstilling af de oplysninger, man har 
indtastet i forbindelse med en undersøgelse. Man kan kombinere kurverne 
som man ønsker mht. alder, vægt, højde og hovedomfang. De indtegnede 
vækstkurver er standarddeviationer (standardafvigelser).  
Kurverne kan udskrives. 

 

 <Gem>: Gemmer de indtastede oplysninger. 
 

 <Luk>: Afslutter og lukker skærmbilledet. 
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3.2. Journal 
 
MedWin’s elektroniske journalmodul er frem for alt bygget op omkring ét centralt princip: Overskuelighed. 
Efterhånden som EDI og anden elektronisk kommunikation er kommet rigtig i gang, modtager 
praksissystemerne flere og flere informationer om patienterne. 
 
Denne strøm af informationer vil i fremtiden blive endnu større. Derfor stilles der i dag helt andre krav til 
den elektroniske patientjournal end bare for få år siden. Journalen skal nu være i stand til at give et overblik 
over en lang række oplysninger - ikke bare i kronologisk rækkefølge men også i f.eks. et diagnoseorienteret 
forløb. Det kan MedWin’s journalmodul. 
 
Journalen hentes frem ved at taste F5, eller ved at klikke på              i højre side af skærmen, eller i 
menulinjen vælge PatientJournal. 
 
 

 
 

3.2.1. Opbygning 

 
Det nye journalmodul er opbygget efter samme princip som alle førende elektroniske dokument-
håndteringsværktøjer og opslagsværker. Det betyder, at skærmbilledet er delt i to, et hvor dokumenterne 
vises i en træstruktur i venstre side, og et hvor det aktuelle dokuments indhold præsenteres i højre side. 
 
Ved at kigge på den venstre del af skærmbilledet opnås hurtigt et overblik over patientens journal.  
I denne del af skærmbilledet vises hvert notat med angivelse af dato, lægens initialer og diagnosekoden. 
 
1. Cpr:  Indtast CPR-nr. i Speedbar’en og den pågældende patient bliver aktiv. 

1 

2 
  

3 

4 
5 
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2. Faneblade:  Venstre del af skærmbilledet kan ændres ved hjælp faneblade. 
 
Der er forskellige måder at få vist journalen på: 
 

 Alle: De enkelte notater vises i kronologisk orden indenfor hver type. (Continuation 
eller Resumé o.s.v.) 

 

 Notat: De enkelte notater vises ikke i oversigten. Der vises hvor mange notater der er 
til hver type (tallet i parentesen). Indholdet af alle notaterne i den markerede 
type vises i højre side af skærmbilledet. 

 

 Vis alt: Når der er vinge i dette felt, vises alle journalnotater, ellers vises de seneste 6 
notater. 

 

 Diag.: Notaterne listes i diagnoseorden. 
 

 Søg: Mulighed for søgning på diagnose, dato eller fritekst. 
 

 Over: Journalerne vises i en oversigtsjournal, der kan sorteres på forskellige niveauer. 
Beskrevet yderligere i afsnit 3.2.3. 

 
Det er muligt at skifte mellem de forskellige journaltyper, ved at taste forbogstavet: C for Continuation, 
R for Resumé osv. 

 
3. Funktionsknapper:  Over højre side af skærmbilledet er placeret en række funktionsknapper, som 

giver adgang til de mest almindelige funktioner:  
 
 

       
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 <Nyt notat/ret notat>: Når journaltypen er markeret (der vises intet i notatteksten til højre) har  
  knappen betydningen Nyt notat. 
  Er det et notat der er markeret har knappen betydningen Ret notat.  
  

 <Marker>: Markerer det blokmarkerede område. 
Tekst blokmarkeres og markeres på følgende måde: 
Peg med musen, på starten af den tekst der skal kopieres. 
Hold venstre museknap nede medens musen trækkes hen over den ønskede 
tekst. Slip museknappen. 

Spirogram 

Gem i RTF format 
 

Opfris
k 
 
 

Udskriv 
 

Søg igen 

Søg 
 
 

Kopier blok 
 
 

Marker 

Nyt notat/ 
ret notat
  

Opsætning 
Tilføj billede 

Start IABase  
2000 

Nyt skabelonnotat 
 

Stor notatvisning 
 
 

EKG 
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Klik på <Marker>. 
Der kan markeres flere områder på denne måde. 

 

 <Kopier blok>: Kopierer de markerede blokke. 
 

 <Søg>: Man kan søge efter bestemte ord, hvis man har en meget lang journaldel 
  Systemet vil da hoppe frem i journalen, hvor ordet optræder første gang. 
 

 <Søg igen>: Bruger man denne knap, vil systemet hoppe frem til det næste sted i 
  journalen, hvor ordet optræder. 
 

 <Udskriv>: Udskriver det aktuelle journalark. 
 

 <Opfrisk>: Gemmer/opdaterer indtastninger i journalen. Programmet opdaterer 
  automatisk efter ca. 2 min. 
 

 <Gem i RTF>: Det viste journalark gemmes som fil i RTF-format, der efterfølgende kan 
  indlæses af gængse tekstbehandlingsprogrammer. 
 
 

 <Opsætning>: Mulighed for personlig opsætning af journalmodulet. Disse oplysninger 
gemmes pr. initial. Se beskrivelse i afsnit 2.1.5.5. 

 

 <Tilføj billede>: Der kan tilføjes et billede til notatet. Se beskrivelse i afsnit 3.2.7. 
 

 <Nyt skabelonnotat>: Viser en oversigt over de oprettede journalskabeloner. Ved valg af skabelon 
oprettes et nyt notat der indeholder den valgte skabelon. 
Se yderligere beskrivelse af oprettelse af skabeloner i afsnit 2.1.3.1. 

  

 <Stor notatvisning>: Anvendes i oversigtsjournalen til at gøre tekstfeltet større eller mindre. (Se 
afsnit 3.2.3.). Knappen er kun aktiv i Oversigtsjournalen. 

 

 <Nyt EKG/Nyt Spirogram>:  
  (Vil kun være muligt hvor produktet Cardiosoft er købt og installeret.) 

 
Knappen <Nyt EKG/Nyt Spirogram> vises når journaltypen EKG eller 
journaltypen Spirogram er valgt. 
Markeres et tidligere EKG eller Spirogram i oversigten i venstre side, er teksten 
på knappen <Vis EKG> eller <Vis Spirogram>. 
 

 <Start IABase 2000>: Denne knap vises når IaBase2000 (Tympanometer) er købt og installeret. Der 
kræves nøgle (licens) til modulet. 

 
4. Faldende dato:   Markering heri bevirker at journalnotaterne vises med de nyeste øverst. 
 
5. Billede: Hvis der er tilføjet et billede i journalnotatet, vil dette felt fremkomme. Her er 

det muligt at få vist hvilke billeder der er tilføjet. 

 Klik på Pil ned til højre i feltet for at få vist oversigt over de billeder der er 
tilføjet notatet. 

 Klik på <Vis> for at få vist det valgte billede. 
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Ved at markere et notat og højreklikke fremkommer følgende valgmuligheder: 
 

 Rediger journalnotat: Giver mulighed for at rette journalnotatet. 

 Slet Journalnotat: Journalnotatet slettes. 

 Tilføj billede:  Giver mulighed for at tilføje et billede. 

 Udskriv: Det valgte journalnotat udskrives.  
Er der tilføjet et billede til notatet, vil der også være mulighed for at medtage 
billedet på udskriften. 

 Overfør til svarbrev: Journalnotatet overføres til et svarbrev. (Svarbreve er beskrevet i afsnit 3.8) 
 

 Overfør til korrespondance: Journalnotatet overføres til en korrespondance. 
 

 Søg efter diagnosekoden i linkportalen: Der kan søges på de diagnosekoder der er valgt på notatet. 
Ved valg af diagnosekode kaldes op til sundhed.dk. 

 

 Søg efter diagnosekoden i Lægehåndbogen: Kræver der er adgang til Sundhedsdatanettet.  
 
 
MedWin’s tekstbehandlingssystem har en række faciliteter til tekstbehandling som i andre 
tekstbehandlings-systemer. Udover dette er der faciliteter til at videresende journalnotater. 

 
 

 
 
Programmet indsætter den notattype der var valgt, da der blev klikket <Nyt notat>. 
Desuden indsættes automatisk dagsdato og initial. Begge dele kan dog ændres. 
 

 Journalnotat: Her gives mulighed for at ændre notattypen. 
 

 Udskrift: Her er det muligt at udskrive det enkelte journalnotat og opsætte  
 printeren. 
 

 Til svarbrev: Her er det muligt at sende journalnotatet til et svarbrev.  
 

 Frigør/Fastgør: Ved klik på Frigør er der mulighed for at ændre størrelse og placering af 
indtastningsruden. 

 
Når der er klikket på Frigør, ændrer knappen betydning til Fastgør.  
Klikkes på Fastgør placeres indtastningsruden på sin vante plads.  

 

 Diagnose:   Her indtastes diagnosekoden. 
 Diagnosen kan enten indtastes manuelt. (Flere diagnoser indtastes adskilt med 

+.) eller søges.  
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 Yderligere beskrivelse af de forskellige måder at tilføje diagnoser på, findes i 
afsnit 3.2.4. 

 
 

Funktionsknapper: 
 
<Søg diag>: Søgning i diagnosekoder. Se beskrivelse i afsnit 3.2.4.2. 
 
<Afslut>: Afslutning af det aktuelle journalnotat. 
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3.2.2. Sådan bruges journaldelen 

 
Eksempel 1: 
Indskriv et journalnotat på en patient fra i går. 
 
Markér eller tast forbogstavet (C for Cont., R for Resumé o.s.v.) for den journaltype, hvorunder der ønskes 
oprettet et nyt notat. 
Klik på knappen <Nyt notat> (eller Alt+N). 
MedWin’s tekstbehandlingssystem starter op. 
Ret datoen. 
Når der er oprettet et nyt notat, deles højre side af skærmen op i to. 
Øverst vises et tomt notat, medens tekstbehandlingsprogrammet vises nederst. 
 
Bemærk, at det er muligt at bladre rundt i de andre notater, medens der skrives et nyt! 
 
 
 
Eksempel 2: 
Kopier dele af et journalnotat til resuméark. 
 
Markér det notat der ønskes kopieret fra. Den tekst, der ønskes overført til resuméarket, skal markeres. 
Det gøres ved at trække musen, mens venstre museknap holdes nede, henover den tekst, der ønskes 
overført, så teksten bliver sort. Klik på funktionsknappen <Marker>. Den tekst, der er markeret til kopiering 
skifter nu farve. Det er muligt at markere mere tekst på samme måde. Når alt det, der ønskes kopieret, er 
markeret, klikkes på funktionsknappen <Kopier blok>. 
 
Nu klikkes på ”Resume” som journaltype og klik på funktionsknappen <Nyt notat>. I tekstbehandlingsdelen 

vælges Rediger  Indsæt. Nu bliver det markerede sat ind i resumenotatet. 
 
Når teksten er redigeret færdig, lukkes journalen ved at klikke på knappen <Afslut> i 
tekstbehandlingsdelen. 
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3.2.3. Oversigtsjournal 
 
Fanebladet Over. indeholder en oversigtsjournal, der kan sorteres på forskellige niveauer. 
 

 
 
 
Som standard vises alle notaterne i dato orden. Der kan sorteres på de forskellige kolonner ved at klikke på 
overskriften. Eks. Dato, notattype el. initial. 
 
Herudover er der flere sorterings muligheder. 
 

 
 
1. Mulighed for at sortere visningen efter Organ kapitlerne på ICPC oversigtskortet. 
 
 Kapitel: Knapperne A-Z svarer til Organ kapitlerne fra ICPC kode systemet. 
    
 e Medtag/Undlad at vise journaler med egne diagnosekoder 
 
 i Medtag/Undlad journaler uden diagnosekoder. 

6 

1 
2 3 

4 
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 Disse knapper kan sættes til enten altid at være Tilvalgt, Fravalgt eller om 
MedWin skal huske sidste indstilling. (Dette er yderligere beskrevet i afsnittet 
om MedWin opsætning, fanebladet Journal.) 

 
<Alle> / <Ingen>: Vælger/Fravælger alle Kapitel bogstaverne på en gang. 

 
2. Sortering efter kategorier: Det er muligt at få notaterne sorteret på 7 kategorier: 
   Alle kategorier 
   Symptomer 
   Infektionssygdomme 
   Neoplasmer 
   Skader 
   Medfødte misdannelser 
   Anden spec. sygdom 
   Proces 
   Ikke Kategoriseret 
 
3. Sortering på forskellige grupperinger: 
 
 Ingen gruppering Alle notater vises listet under hinanden i dato orden. Der kan nu sorteres på de 

forskellige kolonner, ved at klikke på overskriften. 
 Notattype Notaterne inddeles i grupper efter hvilken type notatet er oprettet under, eks. 

Continuation. De vil herunder være sorteret med faldende dato. 
 
 Initial Notaterne inddeles i grupper efter hvem der har oprettet notatet. Notaterne 

vil være sorteret med faldende dato. 
 
 Dato Grupperet på oprettelses dato. I faldende dato orden. 
 
 Organkapitel Notaterne er organiseret efter organkapitlerne fra ICPC kode systemet. 
  Visningen kan slået til og fra via kapitelknapperne øverst i journalen (se 

beskrivelse under punkt 1). 
 
 Kategori Notater der er kodet med ICPC koder bliver organiseret efter hvilken kategori 

de er kodet i. (se beskrivelse under punkt 2). 
 

Diagnosekode Notaterne grupperes efter diagnoserne. 
 
 Valgte Notater bliver grupperet med dem der er markeret som valgte (med flueben, 

sættes med mellemrumstasten - se næste side) i en gruppe og de resterende i 
en anden gruppe. Notaterne vil herunder være sorteret med faldende dato.  

 
4.  Oversigt over notater. 
 
5.  Teksten i det markerede notat. 
 
6.           Knap til at gøre tekstfeltet (se punkt 5) større eller mindre. 
 
 
Ved højreklik i kolonnerne er der følgende muligheder: 
Linkportal: På de notater hvor der allerede er Diagnosekode, er det muligt at kalde op til 

sundhed.dk for at se mere om den valgte ICPC-kode. 
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Lægehåndbog: Søger efter diagnosekoden i Lægehåndbogen. (Kræver der er adgang til 
Sundhedsdatanettet).  

 
Vis: Viser indholdet af det notat der peges på (i tekstfeltet nederst). 
Vis alle notater: Viser indholdet fra alle notaterne i en samlet oversigt. 
Vis markerede notater: Viser indholdet fra de notater der har en fluebensmarkering. 
 
Vælg notat/Fravælg notat: Sætter/fjerner flueben ved det notat der peges på. (Mellemrumstasten har 

samme funktion.)  
Vælg alle notater: Sætter flueben ved alle notater. 
Fravælg alle notater: Fjerner flueben ved alle notater. 
 
Udskriv: Udskriver det markerede notat. 
Udskriv alle notater: Udskriver alle notater. 
Udskriv markerede notater: Udskriver notater med fluebensmarkering. 
 
Nyt journalnotat: Opretter nyt journalnotat med samme diagnosekode som det markerede. 
Rediger journalnotat: Giver mulighed for at redigere i det valgte journalnotat. 
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3.2.4. Diagnosekodning 
 
 
Diagnosekodningen bruges til at koble en eller flere diagnoser på et journalnotat, således man får et bedre 
overblik over patientens journal.  
Diagnoserne er for praktiserende lægers vedkommende baseret på Udvidet dansk ICPC-version. 
For speciallægerne er de baseret på SKS kodesystemet. 
 
 
 
 

3.2.4.1. Manuel indtastning af diagnoser 

 

 
 
Kan man huske diagnosekoderne kan de tastes manuelt i feltet. 
Det er muligt at have flere diagnosekoder koblet sammen, dette gøres ved at sætte et ”+ tegn” mellem 
hver af diagnosekoderne. (Det er kun nødvendigt hvis man selv skriver koderne ind.)  
 
 
 
Skal der tilføjes ”Hokus” til diagnosen, tastes det tegn, der er valgt under ArkivMedWin fanebladet 
Diagnoser. (muligvis en understregning – Shift+bindestreg.). 
 

 
 
 
Når der trykkes Enter, når alle diagnosekoder er indtastet manuelt, eller når journalnotatet har været 
afsluttet bliver diagnoserne vist på følgende måde: 
 

 
 
Bemærk, at der skal skrives i journalen, for at diagnosen bliver gemt, når man klikker på <Afslut>.  
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Ved at pege i oversigten over valgte diagnosekoder og højreklikke gives følgende muligheder: 
 

 
 

 Fjerne diagnosen 

 Tilføje diagnosen til patientens kroniske diagnoser. Der tilføjes et K til venstre for diagnosen. 

 Redigere i diagnosens hokus 

 Indtaste kode på en ny diagnose 

 Søg diagnose på Linkportalen 

 Søg diagnose i Lægehåndbogen 

 Oversætte diagnosen fra ICD10 til ICPC (eller fra ICPC til ICD10) 
 
Søgning i Lægehåndbogen kræver der er adgang til Sundhedsdatanettet og at der under 
KartotekerPraksisoplysninger, <Opsætning> er angivet opkald til laegehaandbogen.dk. 
 
Er der tvivl om hvordan felterne under <Opsætning> skal udfyldes, kontakt MedWin supporten. 
 
 
 
 

3.2.4.2. Diagnosesøgning 

 
Der er lavet en udvidet diagnosesøgning. For praktiserende læger søges der blandt 12.000 mulige søgeord 
baseret på ICPC koder og for speciallæger baseret på SKS-kodesystemet. 
 
Der er adgang til programmets modul til søgning af diagnoser, både fra Kartoteker  SøgningUdvidet 
ICPC og fra journalen ved at klikke på <Søg diag>. 
 
 
Opret et nyt notat. Dette kan gøres på en af følgende måder: 
 

 Højreklik på mappen (f.eks. Continuation) og vælg Nyt journalnotat 
 

 Klik på ikonet Nyt notat  
 

 Ved at anvende genvejstasterne Alt+W eller Alt+N.  
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Det er også muligt at søge diagnoser frem ved at klikke på <Søg diag.> eller genvejen Alt+S. 
 
Denne boks vil komme frem: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Søgefelt  For at starte søgningen af en diagnose, skrives én del at det ord der skal søges 

efter. 
Fanebladet Søgning [F4] bliver automatisk aktivt.  
Det er også muligt at søge på ICPC koden. 

 
2. Søgeresultater:  

Kroniske [F2]:  Herunder vises en liste over de kroniske lidelser der er registreret på den 
aktive patient. 

 
Anvendte [F3]: Oversigt over de diagnoser, der er blevet anvendt på denne patient. 
 
Søgning [F4]: Når man har skrevet i søgefeltet, vil der her blive vist en liste over  

de diagnoser, hvori det indtastede indgår.  
 
3.  Valgte diagnoser: De valgte diagnoser vil her fremkomme på en liste.  
 
 

4.  Funktionsknapper: 
 

 <Kronisk> Såfremt diagnosen skal være kronisk, klikkes på denne knap. 
 

1 

2 

3 

4 
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 <Fjern> Såfremt diagnosen skal fjernes, markeres den og der klikkes på denne  
knap 

. 

 <Overfør> Når diagnosesøgningen er færdig og de ønskede diagnoser er flyttet ned til 
Valgte diagnoser, klikkes på denne knap og diagnoserne vil bliver overført til 
journalen.  

 

3.2.4.2.1. Fremgangsmåde ved søgning 

 
For at starte søgningen af en diagnose, skrives det der skal søges på i tekstfeltet og fanebladet Søgning [F4] 
aktiveres automatisk.  
 
Det kunne f.eks. være ”Hoved” (uden situationstegn), hvorefter alle søgeord, der starter med ”Hoved” 
findes frem. Der kan også søges på ICPC koden. 
 

 
 
Hvis man vil finde et søgeord med fritekst, f.eks. ”pine”, sættes en * foran ordet. Således får man alle de 
ord, hvor ”pine” indgår.  
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3.2.4.2.2. Valg af diagnose 

 
Når man har skrevet i søgefeltet, vil den første tekst i søgningen stå markeret med en gul streg. 
Afsluttes med Shift+Enter overføres den indtastede tekst i søgefeltet til diagnosefeltet på journalen som 
fritekst. 
 
Når man så vil vælge et søgeord, kan man enten bruge ”Pil op” og ”Pil ned” på tastaturet og trykke Enter 
eller vælge den med et enkelt venstreklik med musen.  
Herefter vises de alternative diagnosetekster, der er knyttet til det valgte søgeord.   
 

 
 
Herefter er der mulighed for at vælge en alternativ diagnosetekst. Ønsker man blot at anvende standard 
ICPC teksten, er den markeret. 
Det betyder at man blot skal trykke Enter igen for at vælge ICPC teksten. Alternativt kan man med 
Ctrl+Enter vælge den ICD10 tekst der passer bedst til den valgte ICPC kode.  
 
Hvis man har valgt at bruge Enter eller enkeltklik med musen, fremkommer listen med underpunkter 
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Når diagnosen er tilføjet i Valgte diagnoser, vil cursoren have fokus i ”Hokus” feltet, hvori man kan skrive fri 
tekst. Denne tekst vil stå med lyserødt.  
 

 
 
Når man har skrevet i ”Hokus” feltet, trykker man Enter og cursoren hopper op til søgefeltet og er klar til at 
søge en ny diagnose. 
 

3.2.4.2.3. Overføre diagnoser til journalen 

 
Når man har valgt de ønskede diagnoser, klikkes på <Overfør>. Herefter vil det valgte blive overført til 
journalen. 
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Det vil se således ud i journalnotatet:  
 

 
 
Skal diagnosen tilføjes i listen over patientens kroniske diagnoser, højreklikkes på diagnosen og vælg 
Kronisk diagnose. 
Der tilføjes et K til venstre for diagnosen. 
 
Bemærk, at der skal skrives i journalen, for at diagnosen bliver gemt, når man klikker på <Afslut>.  
 
 
 
 

3.2.4.3. Tilføje Hokus til eksisterende diagnoser i notat 

 
Det er også muligt at tilføje Hokus til allerede valgte diagnoserne i et journalnotat.  
Højreklik på den diagnose der skal have tilføjet Hokus, højreklik og vælg Rediger hokus. 
Der er nu mulighed for at taste i de tomme felter efter diagnosenavnet. 
 
Indtast Hokus teksten: 
 

 
 
efter indtastning trykkes på Enter-tasten. Hokus teksten skrives nu med lyserød tekst: 
 

 
 
 
 
 

3.2.4.4. Fjerne diagnoser 

 
Hvis der er diagnoser, der ikke skal overføres til journalen, gøres følgende: 
 
Under Søgning af diagnosekoder, oversigten Valgte diagnoser, markeres den pågældende diagnose ved at 
klikke på den en enkelt gang, så den bliver gul. Klik på knappen <Fjern> eller genvejen Alt+F.  
En anden måde er ved at højreklikke på den valgte diagnose og vælge Fjern Diagnose. 
 
Diagnoser kan også fjernes i journalmodulet, ved at vælge Rediger journalnotat eller Ret notat (Alt+N), 
højreklikke på diagnosen i journalnotet og vælg Fjern Diagnose. 
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3.2.5. Kroniske diagnoser 
 
Der vises et nyt vindue, der ligger øverst i skærmbilledet: Kroniske Diagnoser (Vises kun hvis der er sat 
markering ved Vis automatisk kroniskoversigt under ArkivMedWin fanebladet Diagnoser (se afsnit 
2.1.5.3.) 
I skærmbilledet Kroniske Diagnoser vises de diagnoser, der er angivet på den aktive patient som kroniske 
diagnoser. 
Vinduet med Kroniske diagnoser kan flyttes og placeres hvor det ønskes. 
Vinduet kan lukkes midlertidig ved at lukke det på x og aktiveres igen ved at klikke på det nye D-ikon i 
speedbar’en. 
Det er også muligt helt at undlade at det vises. Det gøres under ArkivMedWin, fanebladet Diagnoser.  
(beskrevet tidligere i denne vejledning). 
 
Herudover vises et nyt ikon, der angiver om der er Kroniske diagnoser på den aktive patient. 
 

 
 D på rød baggrund viser der er ikke er kroniske diagnoser på den aktive patient. 
 D på grøn baggrund viser der ER kroniske diagnoser på den aktive patient. 

 
Ved klik på ikonet aktiveres/deaktiveres vinduet kroniske diagnoser. 
 
 
For at gøre en diagnose til Kronisk, kan en af følgende muligheder vælges: 
 

- Marker diagnosen i Valgte diagnoser og klik på <Kronisk>.  
 
- Højreklik på diagnosen og vælg Kronisk diagnose 
 
- Tast genvejen Alt+K.  

 
Herefter vil der stå et K til venstre for diagnosen og man kan finde diagnosen under fanebladet Kroniske 
[F2]. 
 

 
 
Det er muligt at have et separat vindue med de kroniske diagnoser på den enkelte patient. Vinduet kan 
aktiveres/deaktiveres under menupunktet Patient Vis kroniske diagnoser eller genvejen Ctrl+F11.  
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Det er muligt at gå direkte til et nyt journalnotat ved at dobbeltklikke på en diagnose i det separate vindue 
eller ved at højreklikke og vælge Vælg diagnose.  
Nu vil et nyt journalnotat åbnes og den kroniske diagnose vil være påsat.  
Det er muligt at vælge flere kroniske diagnoser ved at klikke på diagnosen, dernæst på mellemrumstasten. 
Den valgte diagnose får påsat et flueben. Dette kan gøres på så mange diagnoser, man ønsker fra listen. 
Afslut ved at højreklikke på en af de valgte diagnoser og vælg Vælg diagnose eller blot klik ”Enter”. De 
afmærkede diagnoser vil herefter blive overflyttet til en nyt journalnotat. 
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3.2.5.1. Sletning af ”K” i Kroniske 

 
Såfremt man ønsker at fjerne K i diagnoser, kan dette gøres på 2 måder: 
 
Via fanebladet Kroniske [F2]: 
 

 
 
Højreklik på diagnosen og vælg Fjern kronisk. 
Herefter bliver man spurgt, om man ønsker at fjerne kronisk markeringen. Klik på <Ja>. 
 
Via det separate vindue, der er fremme med kroniske diagnoser (hvis man har valgt dette): 
 

 
 
Højreklik på diagnosen og vælg Fjern kronisk.  
Herefter bliver man spurgt, om man ønsker at fjerne kronisk markeringen. Klik på <Ja>. 
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3.2.6. Sådan bruges diagnosekodningen 
 
Eksempel 1: 
 
Lave et journalnotat med en kronisk diagnose 
 
Klik på knappen <Nyt notat> (eller ALT + N eller ALT + W) 
MedWin’s tekstbehandlingssystem starter op. 
Klik på knappen <Søg diag.> (eller ALT + S) 
MedWin’s diagnosekodesøgning starter op i et nyt vindue foran journalnotatet. 
I søgefeltet tastes enten ICPC-koden eller tekst (f.eks. ”diabetes”) 
I boksen ”Søgeresultater” figurerer nu de diagnosekoder/diagnoser som er fundet ved søgningen. 
Der dobbeltklikkes med musen på den diagnosekode som skal bruges i journalnotatet. 
Nu bliver den valgte diagnosekode lagt ned i boksen ”Valgte diagnoser” med en gul markering.  
Den gule markering antyder, at det er denne diagnose MedWin har fokus på.  
Tryk på knappen <Kronisk> (eller ALT + K).  
Der kommer et ”K” til venstre i den markerede diagnosekode. 
Tryk på knappen <Overfør> (eller ALT + O) og diagnosekoden bliver overført til det aktive journalnotat, som 
herefter skrives og afsluttes. 
 
Bemærk: Har man overført en kronisk diagnose til et journalnotat, vil denne kroniske diagnose fremover 
figurere i denne patients ”Kroniske diagnoser”. Vinduet ”Kroniske diagnoser” kan kaldes frem og fjernes 
igen ved tryk på         i speedbar’en. Fremover vil et dobbeltklik på den kroniske diagnose i dette vindue 
automatisk oprette et nyt journalnotat med denne diagnosekode i feltet ”Diagnose” i journalen. 
 
 
Eksempel 2: 
 
Lave et journalnotat med flere diagnoser: 
 
Klik på knappen <Nyt notat> (eller ALT + N eller ALT + W) 
MedWin’s tekstbehandlingssystem starter op. 
Klik på knappen <Søg diag.> (eller ALT + S) 
MedWin’s diagnosekodesøgning starter op i et nyt vindue foran journalnotatet. 
I søgefeltet tastes enten ICPC-koden eller tekst (f.eks. ”diabetes”) 
I boksen ”Søgeresultater” figurerer nu de diagnosekoder/diagnoser som er fundet ved søgningen. 
Der dobbeltklikkes med musen på den diagnosekode som skal bruges i journalnotatet. 
Nu bliver den valgte diagnosekode lagt ned i boksen ”Valgte diagnoser” med en gul markering.  
Herpå tastes der en ny diagnosekode i søgefeltet og der dobbeltklikkes på den diagnosekode der også skal 
bruges i journalnotatet. 
Den valgte diagnosekode lægges også ned i boksen ”Valgte diagnoser” under den første. 
Denne procedure fortsættes indtil man har fået de diagnoser ned i bokse ”Valgte diagnoser”, der skal 
benyttes på journalnotatet. 
Til sidst trykkes på knappen <Overfør> (eller ALT + O) og diagnosekoderne bliver overført til det aktive 
journalnotat, som herefter skrives og afsluttes. 
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3.2.7. Tilføj billede i et journalnotat 
 
Herunder gives mulighed for at tilføje et billede i et journalnotat. 
Vælg det afsluttede  notat. Højreklik og vælg Tilføj billede eller klik på knappen            i værktøjslinjen. 
 
Nedenstående skærmbillede fremkommer: 

 
 
1. Oversigt over drev og mapper. Klik på pil ned, i bunden af det nederste felt og vælg hvilket drev 

billedet ligger på. 
 
2. Oversigt over billedfiler. Oversigt de billedfiler der ligger i den valgte mappe. Klik på det ønskede 

billede. 
 
3. BilledNavn:  I dette felt vil stå navnet på den valgte fil. Dette kan dog ændres efter eget 

ønske ved at klikke på <Ret billednavn>. 
 
4. Oversigt over de billeder der er tilføjet notatet.  
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Tilføj billede>: Tilføjer den valgte billedfil til journalnotatet. 
 
<Slet billede>: Sletter det billede der er markeret i oversigten over tilføjede billeder. 
 
<Luk>: Lukker funktionen ”Tilføj billede” og gemmer rettelserne. 
 
 

1 

2 

4 

3 
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3.2.7.1. Sådan tilføjes/fjernes et billede i et journalnotat 

 
Tilføjelse af billede: 

1. Vælg hvilket billede der skal tilføjes.  
Dette gøres ved, i filoversigten at klikke på (eller med pil op og ned finde) den ønskede fil. Billedet 
vises nu nederst. 
Der er tildelt et billednavn, ud fra filnavnet. Dette kan rettes. 

2. Klik på <Tilføj billede>. 
3. De billeder der er tilføjet (knyttet til det aktuelle journalnotat) vises i oversigten. 

Hvis man vil se de tilføjede billeder klikkes/markeres på billednavnet i oversigten. 
 
 

Rette billednavn: 
1. I oversigten markeres det billednavn der ønskes rettet. 
2. Ret navnet og klik på <Ret billednavn>. 

Det nye billednavn vil nu erstatte det gamle. 
 
 

Slette billede: 
1. I oversigten markeres det billede der ønskes slettet. 
2. Klik på <Slet billede>. 

Det markerede billede slettes. 
 

 

3.2.8. Vedhæft PDF-dokumenter i et journalnotat 
 
Det er muligt at vedhæfte PDF-dokument på journalnotat ved at trykke på knappen (1).  
 
Næste gang journalnotatet indlæses bliver vedhæftede dokumenter vist i øverste højre hjørne (2), og der 
vælges Vis for at se de vedhæftede filer. PDF-dokumenter vises ved at dobbeltklikke på PDF-ikonet. 
 

 

 

1 
 

 2 
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3.2.9. Hamiltons depressionsskema 
 
I journaloversigten anvendes journaltypen: Depression. 
 

 
 
I denne journaltype kan man: 

 Se journalteksten (og redigere den på normal vis) 

 Oprette nyt depressionsskema og redigere eksisterende 

 Overføre notatet til svarbrev 

 Slette notat (dog kun når der ikke er resultater i skemaet). 
 
* ud for de visse symptomer betyder depressionsfaktorer. 
 
Oprettelse af nyt skema og redigering af eksisterende skema: 
 

 
 
Nyt skema oprettes ved at klikke på journaltypen Depression, højreklik og vælg Nyt depressionsskema. 
  
Hvis der skal oprettes et nyt notat, kun med tekst, under journaltypen Depression, og vælg Nyt 
skabelonnotat ved højreklik på journaltypen.  
 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
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1. 1. kolonne:  Ved åbning af billedet er 1. kolonnes datofelt altid udfyldt med dags dato og 
initialfeltet er udfyldt med login-initialet. Er der indsat resultater dags dato, 
vises disse også. Alle felter i kolonne 1 kan redigeres, dog kan datoen ikke 
ændres, når der er resultater i skemaet. 

 
2. Kolonne 2-5: Kolonnerne 2 – 5 viser eventuelt tidligere resultater. 
  Resultaterne kan ændres, men dato og initial kan ikke ændres. 
 
3. <Skjul>: Knappens tekst er Skjul eller Vis. Den bruges til at skjule eller vise kolonnerne 2 

– 5. 
 
  Ved billedets åbning er teksten Vis og kolonnerne 2 – 5 er usynlige. 
 
4.  << / >>: Er der mere end 5 sæt resultater, bruges pileknapperne til at bladre med i 

kolonnerne 2 – 5. 
  Kolonne 1 ligger fast. 
 
5. Score til journal:  Her vælges om score skal overføres til et notat i journalen. Der kan vælges at 

overføre seneste score, alle score eller ingen. 
Score overføres til et notat under journaltypen Depression.  

 Teksten sættes ind i notatet foran al anden tekst. 
 
6. <Ok>:  Lukker billedet, gemmer alle ændringer og overfører til notat, hvis der er sat 

vinge i ”Indsæt summer i journal”. 
 
 <Annuller>:  Lukker billedet, uden at gemme ændringerne. 
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3.2.9.1. Sådan bruges depressionsskema 

3.2.9.1.1. Opret nyt depressionsskema 

1. I journaloversigten højreklikkes på journaltypen Depression og vælg Nyt depressionsskema. 
 
2. Et tomt skema åbnes: 
 

 
 
 Dags dato er indsat ved åbning, men kan ændres til anden dato. 
 
3. Ret datoen til d. 01 11 2011 
 
4. Indtast point ved 1, 2, 3 og 4. 
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5. Sæt markering ved Alle under Score til journal og klik <OK>. 
 
6. Der oprettes et journalnotat med den totale score fra depressionsskemaet: 
 

 
 
7. Er der allerede oprettet et depressionsskema på patienten, vil indholdet af dette altid vises, selvom 

der vælges Nyt depressionsskema. 
 
8. Opret et skabelonnotat under typen Depression, der kun indeholder tekst: 
 
9. Klik på journaltypen Depression i venstre side, højreklik og vælg Nyt skabelonnotat. 
 
 Det er nu muligt at oprette et notat der ikke indeholder depressionsskema. 
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3.2.9.1.2. Ret eksisterende depressionsskema 

1. I venstre side af journaloversigten højreklikkes depressionsskemaet.  
 
2. Vælg Rediger depressionsskema. 
 
3. Klik på knappen <Vis>, for at få vist tallene fra tidligere indtastninger. 
 
4. Der kan nu ændres i tidligere indtastninger (dog kan tidligere datoer ikke ændres), samt indtastes nye 

resultater. 
 
Vælges derimod Ret journalnotat under punkt 2, er der mulighed for at ændre det journalnotat der hører 
til skemaet, med de overførte summer. 
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3.2.10. Demensskema (MMSE) 
 
I journaloversigten findes journaltypen: Demens. 
 

 
 
Ved højreklik i denne journaltype kan man: 
 

 Se journalteksten (og redigere den på normal vis) 

 Oprette nyt demensskema og redigere eksisterende 

 Overføre notatet til svarbrev 

 Slette notatet (dog kun hvis der ikke er resultater i skemaet) 
 
Oprettelse af nyt eller redigering af eksisterende demensskema 
 

 
 
Nyt skema oprettes ved at klikke på journaltypen Demens, højreklikke og vælge Nyt demensskema. 
 
Hvis der skal oprettes et nyt notat, kun med tekst, under journaltypen Demens, vælges Nyt skabelonnotat 
ved højreklikke på journaltypen Demens. 
 

1
  

2 

3 
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5 
 

6 
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1. Ved åbning af billedet er 1. kolonnes datofelt altid udfyldt med dags dato og initialfeltet er udfyldt med 
login-initialet. Er der indsat resultater dags dato, vises disse også. Alle felter i kolonne 1 kan redigeres, 
dog kan datoen ikke ændres, når der er resultater i skemaet. 
 

2. Kolonnerne 2 – 5 viser tidligere resultater. 
Resultaterne kan ændres, men dato og initial kan ikke ændres. 
 

3. Knappens tekst er Skjul eller Vis. Den bruges til at skjule eller vise kolonnerne 2 – 5. 
Ved billedets åbning er teksten Vis og kolonnerne 2 – 5 skjulte. 
 

4. Hvis der er mere end 5 sæt resultater, bruges pileknapperne til at bladre med i kolonnerne 2 – 5. 
Kolonne 1 ligger fast. 
 

5. Score til journal: En prik i feltet 
Ingen: overfører intet til notatet. 

 
Seneste: overfører dato, initial og total score på den nyeste score. Teksten 

sættes ind i notatet foran al anden tekst. 
 

Alle: overfører dato, initial og total score på samtlige kolonner, der 
indeholder mindst ét resultat. Teksten sættes ind i notatet foran al 
anden tekst. 
Alle overførsler sker til det samme journalnotat. 

 
6. <Annuller>:  ignorerer alle ændringer og lukker billedet. 

 
<Ok>: gemmer alle ændringer og overfører eventuelt score til notatet og lukker 

billedet. 
 

7. Markeringen med de gule felter viser sammenhængen mellem Orientering, Registrering og en 
kolonnes resultater. 
 

 
 

Peges der på de enkelte tests med musen, vises en uddybende tekst nederst i skærmbilledet. 
I dette eks. er der peget på test nr. 8. 
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3.2.10.1. Sådan bruges demensskema 

3.2.10.1.1. Opret nyt demensskema 

 
1. I journaloversigten højreklikkes på journaltypen Demens og vælg Nyt Demensskema. 
 

2. Et tomt skema åbnes: 
 

 
 

Dags dato er indsat ved åbning, men kan ændres til anden dato. 
 

3. Ret datoen til d. 20 12 2005 (indtastes uden mellemrum mellem ddmmåååå) 
 

4. Indtast score ved punkterne 1 til 6. 
(Der bliver kun angivet score ved Orientering, når der sættes flueben) 
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5.  Sæt markering ved Seneste under Score til journal og klik <Ok>. 
 

6. Der oprettes nu et journalnotat med den totale score fra demensskemaet: 
 

 
 
 

7. Er der allerede oprettet et demensskema på patienten, vil indholdet af dette altid vises, selvom der 
højreklikkes på journaltypen Demens og vælges Nyt demensskema. 

 
8. Opret et journalnotat under typen Demens, der kun indeholder tekst: 

Klik på journaltypen Demens i venstre side, højreklik og vælg Nyt skabelonnotat. 
 
Det er nu muligt at oprette et notat der ikke indeholde demensskema. 
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3.2.10.1.2. Ret eksisterende demensskema 

 
 

1. I venstre side af journaloversigten højreklikkes demensskemaet.  
 
2. Vælg Rediger demensskema. 
 
3. Klik på knappen <Vis>, for at få vist tallene fra tidligere indtastninger. 
 
4. Der kan nu ændres i tidligere indtastninger (dog kan tidligere datoer og initial ikke ændres), samt 

indtastes nye resultater. 
 
5. Sæt markering ved Alle under Score til journal. 

Scoren tilføjes i det journalnotat der allerede er oprettet. 
 
Vælges derimod Ret journalnotat under punkt 2, er der mulighed for at ændre det journalnotat der hører 
til skemaet, med den overførte score. 
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3.2.11. Patient formularer 
 
Under denne notattype vises en oversigt over de formularer der er gemt i formularmodulet på den aktive 
patient. 
 

 
 
 
Det er IKKE muligt at få vist indholdet i formularen eller at udskrive formularen herfra. 
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3.2.12. Lappeprøver og priktest 
 
For at kunne anvende modulerne til lappeprøver/priktest, skal der under Kartoteker Praksisoplysninger 
sættes markering i feltet Bruger lappe/prik.  
MedWin skal efterfølgende lukkes ned og op igen, før modulet er klar til brug. 
 
Modulet til oprettelse og vedligeholdelse af prøveserier (både lappe og prik) samt til oprettelser af prøver 
vælges under Arkiv Lappeprøver/priktest. 
 
Modulet anvendes til oprettelse og vedligeholdelse af patienters aflæsninger ved Europæiske 
Standardlappeprøver og andre lappeprøver samt priktest og giver mulighed for at overføre aflæsningerne 
til journalteksten. 
 

3.2.12.2. Anvendelse af lappeprøver og priktest på patienterne  

 
Når der under Kartoteker  Praksisoplysninger er sat markering i feltet Bruger lappe/prik, tilføjes 2 nye 
journaltyper i journaloversigten: 
 
Priktekst og lappeprøve 
 
 
 
 
 
 
 
I disse journaltyper kan man: 
1. Oprette ny serie 
2. Redigere den eksisterende serie 
3. Redigere journalnotat 
4. Slette journalnotat og serie 
5. Tilføje billede til journalnotat 
6. Udskrive journalnotatet 
7. Overføre til svarbrev 
 
 
 
 
Konventioner for aflæsningsresultater: 
Af hensyn til eventuelle fremtidige muligheder for statistisk behandling af resultaterne, skal følgende 
konventioner anvendes:  

 
 Lappeprøve: 
  for +1  tast 1 
  for +2  tast 2 
  for +3  tast 3 
  for TOX  tast 4 
  for Tvivlsom  tast 5 
 
 Priktest: 
  Aflæsninger angives i millimeter. 
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3.2.12.5. Sådan bruges lappeprøver og priktest 

3.2.12.5.1. Opret ny serie 

I journaloversigten højreklikkes på ønskede journaltype og klik på <Ny Lappeprøve> eller <Ny Priktekst>. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Følgende billede med alle oprettede lappeprøveserier vises: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg serie og tryk på <Opret ny serie> 
 
Ved lappeprøver vises følgende skærmbillede:  
 

 
 

Billedet er klar til indtastning af patientens første aflæsninger i kolonnen under aflæsningsdatoen 

1 2 
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1. Prøvedato: Dagsdato. Kan ændres (kun ved oprettelse). 
 
2. Initial:  Er udfyldt med login-initialet. Kan ændres. 
 
3. Aflæsningsdato (kun på Lappeprøver): Er henholdsvis 2 og 3 dage senere. Disse kan ændres. 
 

 Rettelse af aflæsningsdato: 
 Klik på datoen, ret eller skriv ny dato og klik på <Indsæt dato>. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. <Opret ny aflæsning>: Opretter en ny kolonne. 
 

 Lappeprøver oprettes med dags dato i overskriften (datoen kan ændres, se ovenfor) 

 Ved Priktest med teksten ”min” i overskriften. (Overskriften kan ændres). 
Klik på teksten, ret denne, og klik derefter på <Indsæt>. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
5. Aflæsning I felterne til aflæsninger tastes resultaterne. 

 Ved Lappeprøver kan tastes et ciffer (1-5) 

 Ved Priktest max. 2 cifre (0 – 99).  
 (Se i øvrigt under ”konvention for aflæsningsresultater”.) 

 
6. <Bemærkning>: Det er muligt at tilknytte en kort kommentar til lappeprøven. Max. 100 tegn. 
 
 Den lille cirkel over knappen er tom, hvis der ingen bemærkninger er.  
 Når der er indhold i bemærkningen bliver cirklen over knappen blå. 
 
7. Vis resultater i journalen: Hvis der er vinge i valgfeltet, når billedet lukkes, overføres indtastede 

aflæsninger til det tilhørende journalnotat. 
 
8. <Gem>: Gemmer ændringerne. 
 
9. <Luk>: Hvis alle ændringer er gemt, lukkes billedet. 
 

Hvis ændringer ikke er gemt, vises følgende billede: 
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 <Ja>:  Ændringer gemmes og der returneres til journalen. 
<Nej>:  Ændringer gemmes ikke og der returneres til journalen. 
<Annuller>:  Der returneres til modulet. 

3.2.12.5.2. Rediger eksisterende serie 

 
Højreklik på det ønskede notat og vælge enten <Rediger Lappeprøve> eller <Rediger Priktest>. 
 
Billede med patientens aflæsninger vises.  
Dette fungerer som beskrevet under afsnit 3.2.11.5.1.  Opret ny serie 
 
Dog kan der ikke ændres i feltet ”Prøvedato”. 
 
 
 
 

3.2.12.5.3. Slet eksisterende serie 

 
For at kunne slette en eksisterende test, skal testen være tom. Der må ikke ligge hverken resultater eller 
bemærkninger i serien. 
 
Højreklik på det ønskede notat og vælg Slet journalnotat. 
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3.2.13. Attest 
 
MedWin tilbyder nu en integration til forsikringsselskabernes Forsikringsattestprogram. 
 
Forsikringsattester er et program, der gør lægen i stand til elektronisk at udfylde, gemme og udskive 
forsikringserklæringen og en række af de attester forsikringsselskaberne benytter ved antagelse af 
personforsikring. 
Programmet genbruger læge- og patientdata, sikrer at attesterne er fuldstændigt udfyldt og arkiverer 
attesterne i journalen. 
 
Forsikringsattester er udviklet af Videncenter for Helbred og Forsikring i samarbejde med Forsikring & 
Pension. 
 
Før integrationen virker skal Forsikringsattestprogrammet installeres. Programmet rekvireres hos 
Videncenter for Helbred og Forsikring, der også vil være behjælpelige med installation og support: 
 
”Forsikringsattester” 
Videncenter for Helbred og Forsikring 
Kongevejen 272B 
DK-2830 Virum 
Telefon 45 95 05 00 
Fax 45 95 05 15 
E-mail fa@hefo.dk 
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I praksisoplysningerne, fanebladet Praksis, skal der sættes markering ved Bruger attester. 
(Dette er yderligere beskrevet i afsnit 7.2.1.) 
 
 
I journalmodulet fremkommer nu ny journaltype: Attest. 
 

 
 
 
Højreklik på mappen og vælg Forsikringsattest. 
 
 
Skærmbilledet til Forsikringsattester er opbygget således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Liste: Indeholder en oversigt over de attester der er dannet i det eksterne 

attestprogram som pdf-filer. 
 Attesterne skal være udskrevet i det eksterne attestprogram, før de vises i 

denne oversigt. 
    

(Spørgsmål vedr. dannelse af pdf-filer i det eksterne attestprogram rettes til 
Videncenter for Helbred og Forsikring.) 

   
Filnavnene bygges op på følgende måde: 
Eks.:  fe2512484916-2004-12-08.pdf 

 fe: forkortelse for attesttypen 
 2512484916: cpr-nr. 
 2004: årstal 
 12:  måned 
 08:  dag 
 

Vær opmærksom på hvis der laves 2 ens attester til samme patient samme 
dag, vil nr.2 overskrive den første. 

 
2.  Funktionsknapper: 
 

1 

2 
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<Attestprogrammet>:  Starter det eksterne program til oprettelse af en ny attest. (Kontakt 
Videncenter for Helbred og Forsikring. ved spørgsmål eller problemer 
herunder). 

 
<Opdater liste>: Når attesten er oprettet og det eksterne attestprogram er lukket ned, klikkes 

på <Opdater liste> for at få oversigten over patientens attester ajourført. 
 
 
 
 
<Lav notat>: Vælg den attest i listen, der skal overføres til journalmodulet. 
  (pdf-filen slettes ikke fra oversigten.) 
 

 
 
 
 
<Se attest>: Marker en attest i listen og klik på <Se attest> eller dobbeltklik på en attest i 

listen og attesten vises i Adobe Acrobat Reader på skærmen. 
 
<Luk>: Afslutter skærmbilledet og vender tilbage til journalmodulet. 
 
 
Vær opmærksom på at det nye notat (og antallet af notater) først opdateres i journalmodulet, 
(skærmbilledet bagved) når der klikkes på <Luk>. 

 
 
 
Vi gør opmærksom på at al support af Forsikringsattestprogrammet foretages af Videncenter for 
Helbred og Forsikring – Kontaktoplysninger: 

 
”Forsikringsattester” 

Videncenter for Helbred og Forsikring 
Kongevejen 272B 
DK-2830 Virum 

Telefon 45 95 05 00 
Fax 45 95 05 15 

E-mail fa@hefo.dk 
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3.2.14. Sammenhæng mellem Cardiosoft og MedWin journal 
 
OBS:  Dette er kun muligt, hvor produktet Cardiosoft er købt og installeret. Der kræves nøgle (licens) 

til modulet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Knappen EKG/Spirogram vises først når journaltypen EKG eller journaltypen Spirogram er valgt. 
 
<Nyt EKG/Nyt Spirogram>: Markeres journaltypen EKG har knappen betydningen <Nyt EKG>.  

 Markeres journaltypen Spirogram betyder knappen <Nyt Spirogram>. 
 

Markeres et tidligere EKG eller Spirogram i oversigten i venstre side, er hjælpeteksten på knappen  
<Vis EKG> eller <Vis Spirogram>. 

  

 

I journalmodulet vil der være vist 2 ekstra notattyper: 
EKG og Spirogram. 

EKG 

Spirogram 
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3.2.14.1. Sådan bruges EKG og Spirogram 

3.2.14.1.1. Opret ny EKG eller Spirogram måling i journalen 

 
Klik på journaltypen EKG eller Spirogram i venstre side. 
 
Klik på funktionsknappen <Nyt EKG> eller <Nyt Spirogram> eller tryk Alt+P. 
Dette skærmbillede fremkommer: 
 

 
 
Indtast patientens højde og vægt. (Har der tidligere været foretaget måling på denne patient, vil højde og 
vægt være udfyldt. Skal kun indtastes igen, hvis dette ønskes ændret. 
 
Klik kun på <Gem ny højde og vægt> hvis dette er indtastet eller ændret. 
 
Klik <Start måling>. 
 
Cardiosoft programmet startes. Foretag den ønskede måling. 
 
Når Cardiosoft programmet afsluttes, fremkommer dette skærmbillede igen: 
 

 
 
I området Skriv resultat i journalnotat er det nu muligt at sætte vinge for, hvilke oplysninger der ønskes 
overført til journalnotatet. 
 
Klik <Ok> og notatet oprettes. 
 
 
 

OBS: Hvis der er valgt Spirogram i 
journaltypen, er overskriften NYT 
HVILE-SPIROGRAM. 
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3.2.14.1.2. Ret i et eksisterende EKG eller Spirogram notat  

 
Rettelse skal foregå på samme måde, som i de øvrige journalnotater. 
Dog vil der ofte være målingsresultater, der ikke bør rettes i. 
 
 

3.2.14.1.3. Se en tidligere måling 

 
Marker det EKG notat eller Spirogram notat, der ønskes vist. 
Funktionsknappen til EKG og Spirogram bliver nu synlig. 
Klik på <Vis EKG> eller <Vis Spirogram> (eller tryk Alt+4) og Cardiosoft henter den aktuelle måling frem. 
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3.2.15. Sammenhæng mellem Tympanometer og MedWin 
 
OBS:  Dette er kun muligt, hvor produktet IaBase2000 er købt og installeret. Der kræves nøgle (licens) 

til modulet. 
 
Opsætning sker under ArkivInitialer. 
 
Under journalmodulet vises et nyt ikon: Tympanometer (Alt + 6). 
 

 
 
Ved klik på dette ikon startes IaBase2000 op, med overføring af patientdata. 
 
Efter afslutning af dette, startes et tomt journalnotat (Continuation) op, hvorefter et notat kan skrives. 
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3.2.16. Notatskabelon 
 
Der kan opbygges skabeloner, der kan anvendes til indtastning i visse notattyper. 
Der kan dog ikke oprettes skabelonnotater til specielle notattyper såsom: EKG, Spirogram. Priktest, 
Lappeprøver og Hjemmepleje. 
 
Oprettelse og ændring af notatskabeloner foregår under menupunktet Arkiv Journalskabeloner 
 
 

3.2.16.1. Anvendelse af notatskabelon 

 
Skabeloner kan anvendes som udgangspunkt for et journalnotat. 
 
1. Vælg patientens journal.  
2. Klik på en af mapperne f.eks. Diagnose og derefter på ikonet for Nyt skabelonnotat eller (ALT + 5).  
 

 
 
3. Vælg skabelon. 
 
Teksten fra skabelonen overføres nu til det nye notat. 
 
Dette notat kan redigeres på sædvanlig vis. 
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3.2.17. Udskrift af journalnotater 
 
Der er forskellige muligheder for udskrift af journalnotaterne. 
 
I følgende faneblade anvendes knappen           i værktøjslinjen  eller Alt+U: 
Alle: Det valgte journalnotat udskrives. 
 
Notat: Alle notaterne i den valgte notattype udskrives. 
 
Diag: Det valgte journalnotat udskrives 
 
Over: Her kan udvælges journaler til visning eller udskrift. 
 
I oversigtsjournalen klikkes på det notat der ønskes udskrevet/vist. 
Ved tryk på mellemrumstasten bliver der sat et flueben ved notatet (eller højreklik og vælg Vælg notat). 
 

 
 
Ved tryk på + bliver teksterne fra de valgte notater vist samlet nederst i skærmbilledet. De vises i den 
rækkefølge de er valgt. 
 
Følgende taster kan anvendes: 
Piletasterne anvendes til at navigere med 
mellemrumstasten til at vælge/markere et notat  
Enter til at få vist notattekst  
+ for at få vist alle valgte/markerede notattekster i nederste tekst-vindue. 
 
Ønskes resultatet udskrevet højreklikkes på et af de valgte notater og vælg Udskriv markerede notater. 
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3.2.18. Indscanning af dokumenter 
 
Der kræves en scanner der kan genkende tekst. 
Når dokumentet er scannet ind i scannerprogrammet, markeres den tekst der skal overføres til MedWin, 
højreklik og vælg Kopier. 
 
I MedWin åbnes det journalnotat, teksten skal indsættes i. 
Vælg menuen RedigerIndsæt. 
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3.3. Kombi-journal 
 
Den kombinerede oversigtsjournal giver mulighed for at udarbejde diagnoseoversigter med tilhørende ATC-
koder, laboratorie koder og diagnoser.  
 
Det giver mulighed for at få en oversigt over de ATC-koder, laboratorie koder og diagnoser der matcher den 
aktive patient. 
 
Findes under menuen PatientKombi-journal. 
 

 
 
Liste over oprettede Kombi-oversigter. (Der er ingen forud oprettede Kombi-oversigter.) 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Ny>: Opretter ny Kombi-oversigt. 
 
<Ret>: Retter eksisterende Kombi-oversigt.   
 
<Slet>: Sletter den markerede Kombi-oversigt. 
 
<Kombi>: Viser en oversigt over de match der er med den aktive patient. 

Herunder er det muligt at få resultaterne udskrevet til printer eller vist i en graf. (Beskrives i 
afsnit 3.3.5.) 
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3.3.1. Ny Kombi-oversigt 

 
Ved klik på <Ny> fremkommer følgende skærmbillede. 
 

 
 
1. Kombi-oversigts titel: Indtast navnet på Kombi-oversigten. 
 og 
 Kort beskrivelse: Kort beskrivelse til Kombi-oversigten. 
  Feltet skal ikke udfyldes. 
 

1 

2 3 

4 

5 
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2.  <Tilføj ny atc-kode>: Giver mulighed for at tilføje ATC koder til kombi-journalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Listen med ATC-koderne er opdelt i 2 niveauer. 
Første niveau:  De overordnede ATC-koder. 
Andet niveau:  Mere præcis kode. 
 
Klik på koden i andet niveau for at vælge. 
 
<OK>: De valgte ATC koder overføres til Kombi-oversigten ved at 

klikke på knappen.  
 
<Slet>: Sletter den valgte ATC-kode. 
 
<Annuller>: Afslutter listen med ATC koder, uden at overføre valgte.  
  
 De valgte ATC koder vises nu i feltet Tilføj ny ATC-kode. 
 
 
For at slette en overført ATC-kode, dobbelt klikkes på ATC-koden. 

 
3. <Tilføj ny lab.kode>: Laboratoriekoder tilføjes på samme måde som ATC-koderne. 
  

 For at slette en overført laboratoriekode, dobbeltklikkes på  
 den. 

 
4. <Tilføj ny diagnose>: Starter diagnosesøgningen. Fungerer som beskrevet tidligere i denne 

vejledning. 
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  Klik på <Overfør> for at overføre de valgte diagnoser til Kombi-oversigten. 
   

 For at slette en valgt diagnose, dobbeltklikkes på denne. 
 
 
 

5. Funktionsknapper: 
 
<Gem>: Afslutter skærmbilledet og gemmer oplysningerne. 
 
<Annuller> Afslutter skærmbilledet UDEN at gemme oplysningerne. 
 
 
 
 
 
 

3.3.2. Ret Kombi-oversigt 
 
Marker den Kombi-oversigt der skal rettes. 
Klik på knappen <Ret>. 
 
Det er nu muligt at rette i felterne Kort beskrivelse, Tilføje ny ATC-kode, Tilføje ny lab.kode eller Tilføj ny 
diagnose. 
 
Klik på <Gem> for at afslutte og gemme rettelserne. 
 
Ændres i feltet Kombi-oversigts titel bliver oprettet en ny Kombi-oversigt i stedet.  
Denne fremgangsmåde kan anvendes, hvis der ønskes en kopi af en Kombi-oversigt. 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. Slet Kombi-oversigt 
 
Marker den Kombi-oversigt der skal slettes. 
Klik på <Slet> 
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3.3.4. Vis Kombi-oversigt 
 
Marker en Kombi-oversigt og klik på knappen <Kombi>, eller dobbeltklik på den Kombi-oversigt der skal 
vises. 
 
Billedet viser de patientdata, der matcher Kombi-oversigten. 
 
Øverst vises Kombi-oversigtens navn og beskrivelse. 
 

 
 
Skærmbilledet vises i lister med koder i venstre side og detaljerede lister i højre side.  
 
Kun de koder der matcher patientdata bliver vist her. 
Er der ingen koder der matcher vil skærmbilledet være tomt. 
 
 
 

3.3.4.1. Visning af koder 

Er der mere end én kode i listen med koder kommer valgmuligheden ”Alle … koder”.  
Vælges den vises alle koderne med match til patientdata. 
Vælges en bestemt kode, vises patientdata der matcher med denne ene prøve. 
 
Det er muligt at sortere på de forskellige kolonner: F.eks. Navn. Resultat, Dato eller lign. 
Klik på overskriften til den kolonne der skal bruges til sortering. 
Ved første klik bliver sorteret i stigende rækkefølge.  
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Ved næste klik sorteres i modsat rækkefølge. 
 

Funktionsknapper: 
 
<Udskriv>: Udskrift af Kombi-oversigten med patientdata. 

Det er muligt at vælge om alle data skal udskrives eller nogle bestemte ved at vælge dem 
fra kodelisterne til venstre. 
Det er også muligt at sortere og udskrive data fra detaljeret liste. Klik på feltet der skal 
sorteres og klik på <Udskriv>.  

 
<Vis graf>: Se yderligere beskrivelse af dette senere i næste afsnit. 
 
<Tilbage>: Returnerer til oprettede Kombi-oversigter. 
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3.3.5. Visning af graf 
For at kunne vise grafen, skal der være mindst én kode fra kode listen Lab. koder, der matcher patientdata. 
 
For at se grafen kan der vælges én bestemt kode eller Alle L. Koder. 
 
Når der er valgt kode fra kodelisten, klikkes på <Vis graf>.  
Det er ikke muligt at se grafen for ATC-koder eller Diagnosekoder. 
 

 
 
Grafen i Kombi-oversigten er sorteret i datoorden (ikke efter resultater).  
Har en lab.kode ikke en dato, bliver resultatet vist i starten af grafen. 
Det kan give en forkert resultat, så det er derfor vigtigt at alle lab. koder indeholder en dato. 
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Hvis der skal vises flere lab. koder ad gangen, er det også her muligt at markere koderne i oversigten under 
grafen.  
For at vælge flere af gangen holdes Shift tasten nede samtidig med der klikkes på næste kode der skal vises.  
 

 
Skærmbillede med grafen kan maksimeres og minimeres. Peg på sidelinjen 
med musen, hold venstre museknap nede og træk til skærmbilledet har en 
tilpas størrelse.  
 
Eller klik på ikonerne i øverste højre hjørne. 
Maksimerer skærmbilledet så det fylder hele skærmen. 
Skærmbilledet minimeres og lægger sig på processlinjen. 

 
 
<Skift farven>: Giver mulighed for at ændre farven på lab. koderne i grafen.  
 Vælg den lab.kode hvor farven skal ændres og klik på knappen. 
 
 En palet med farver kommer frem og der kan vælges anden farve. 
 Klik <OK> for at gemme farvevalget og den valgte graf ændrer farve. 
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3.4. Medicinskema / FMK 
 
Medicinskemaet benyttes til håndtering af lægemiddelordinationer og recepter. Det giver desuden overblik 
over den aktuelle medicin, som patienten modtager, samt mulighed for at se patientens historiske medicin. 
 
Medicinskemaet kan hentes frem ved at; 
 

 vælge F6  

 klikke på genvejsikonet for Medicinskema i Kvikmenuen i højre side af skærmen 

 vælge PatientMedicinskema i menulinjen  
 

3.4.1 Opslag på FMK 
Såfremt FMK er aktiveret vil MedWin foretage følgende opslag på FMK i forbindelse med brug af MedWin: 
 

Log ind i MedWin: MedWin henter periodisk medicinbestillinger til alle patienter for de 
ydernumre hvor der er logget en læge ind dags dato. 

 
Åben Medicinskema (F6): MedWin foretager opslag på FMK og henter patientens medicinkort på 

vegne af lægen, sygeplejersken eller sekretæren. 
 
Godkendelse af medicin: MedWin foretager opslag på FMK og gemmer ændringer til patientens 

medicinkort på vegne af lægen. 
 
Hent medicin til henvisning: MedWin foretager opslag på FMK og henter aktuelt medicin ind på 

henvisningen på vegne af lægen, sygeplejersken eller sekretæren. 
 

3.4.2. Værktøjslinjen 
 

 
 
Værktøjslinjen består af to rækker, hvor den første række indeholder FMK funktionsknappertil venstre og 
filtreringsknapper, patientinformationer og knappe til rekommandationslisten til yderst til højre.  
 
Næste række er til markering af særlige informationer vedrørende medicinkortet. Disse ikoner vil kun 
fremgå såfremt de er relevante for den aktuelle patients medicinkort. Ikoner med gul baggrundsfarve 
anvendes til at indikere information, der kræver særlig opmærksomhed,  mens ikoner uden baggrundsfarve 
blot er til information.  
 
Alle ikoner har tooltip og kan klikkes på for at åbne særskilt billede med den forklarende tekst og eventuelt 
yderligere informationer. 
 
Nedenfor er en oversigt over alle knapper, fremhævninger, ikoner med kort beskrivelse af deres 
funktion/betydning. 
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FMK funktionsknapper 

 

Ikon Funktion 

 
Ny lægemiddel- og receptordination 

 
Andet lægemiddel- og receptordination 

 
Ny godkendt lægemiddelordination 

 
Ny andet lægemiddel (frihandelspræparater) 

 
Ny magistrel lægemiddelordination  

 
Ny receptordination 

 
Ny effektuering 

 
Udskriv 
 
Ved fokus på fanebladet Aktuel medicinkort udskrives det aktuelle medicinkort. 
Ved fokus på fanebladet Aktuel recept, udskrives den aktuelle recept.  

 
Foretag opslag på FMK-online for den aktuelle patient 
 
MedWin benytter brugerens medarbejdersignatur; der logges automatisk på FMK 
Online. Ansøg elektronisk om individuelt medicintilskud på FMK Online. 

 
Informationer om medicinkortet 

 
Fjerner ændringer som ikke er gemt og genindlæser medicinkortet 

 
Gemmer ændringer.  
Se afsnit 7.3 for opsætning af rettigheder til at sende ændringer direkte til FMK 

 Tilkendegivelse af at medicinkortet er ajourført 

 
 
Særlig fremhævet 
 

Ikon Særlig fremhævet betydning 

 Der var ingen ændringer til medicinkortet ved sidste indlæsning 

 Der var ændringer til medicinkortet ved sidste indlæsning 

 Medicinkortet har været ajourført 

 Medicinkortet er aldrig ajourført eller er markeret som ikke ajourført 

 Patienten har ingen registrerede caver 
Klik på knappen for at oprette en ny cave 

 Patienten har registrerede caver 

 Der er 1 eller flere interaktioner 

 En eller flere nye ordinationer matcher eksisterende ordinationer på ATC-gruppe. 

 Patienten har privatmarkeret medicin 
 
Privatmarkering kan ophæves ved angivelse af begrundelse; 
Efter mundtlig eller skriftligt samtykke 
Nødvendig til varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige 
hensyn til patienten  

 Patienten er indlagt og medicinkortet kan ikke betegnes som værende retvisende 
 
Der vises information om dato og hospital. I perioden hvor patienten er indlagt 
"overtager" sygehuset medicinkortet, hvilket håndteres i eget system. Ændringer i 
patientens medicinering kan ikke ses på FMK i denne periode. Knappen indikerer 
kun en status, og der kan stadig arbejdes i medicinkortet. 

 Medicinkortet er ugyldiggjort af Sundhedsdatastyrelsen 
 
Ugyldighedsmarkeringen tilkendegiver, at data i medicinkortet kan være 
misvisende grundet tvivl om dataindhold. Ved at gennemføre en ajourføring vil 
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ugyldighedsmarkeringen blive fjernet. Knappen indikerer kun en status, og der 
kan stadig arbejdes i medicinkortet. 

 Information om varetagelse af patientens medicinadministration 

 Information om seneste udlevering af dosisdispenseret medicin de seneste 2 år 

 
 
Filtreringsknapper, patientinformation, rekommandationsliste 
 

Ikon Betydning 

 
Vis fast medicin (lægemiddel med slutdato) 

 
Vis temporær medicin (lægemiddel uden slutdato og dosisdispenseret medicin) 

 
Vis pauseret medicin 

 
Vis seponeret medicin 

 
Patienten ammer (intern orientering) 

 
Patienten er gravid (intern orientering) 

 
Patienten er pensionist (intern orientering) 

 
Patienten kan få medicintilskud (intern orientering) 

 
Rekommandationsliste for regionerne eller basislisten forside. Basislisten er 
udarbejdet i samarbejde med regionerne og institut for Rationel Farmakoterapi, 
som et tilbud til praktiserende læger 

 
      
Apotek, adresse, metode 
Feltet Apotek udfyldes jævnfør opsætning af lister, som foretages under Arkiv  Medwin. Se yderligere 
under afsnit 2.1.5.1 
 
Apotek kan ændres ved at klikke på fald-ned pilen eller fremsøges med knappen <Apotek...>. Ved angivelse 
af apotek er det muligt at angive adresse og leveringsmåde i felterne Adresse og Metode. Mens valg af 
apotek åbner for udfyldelse af adresse, åbner valg af adresse op for udfydelse af metode. I Adresse kan der 
vælges patientens egen adresse eller adresse fra udleveringssteder oprettet i Initialkartoteket, mens der i 
Metode er valgmulighederne "Samme dag" eller "Pr. post".  
 

 
 

3.4.3. Medicinskemaets opbygning 
 
Medicinoversigten er bygget op med 2 faneblade: Aktuelt medicinkort og Aktuel recept. 
 
Aktuelt medicinkort: Viser det aktulle medicin, patienten får 
Aktuel recept: Viser den/de recepter, der er ved at blive ordineret 
 
I medicinskemaet er det muligt at sortere på kolonnen Præparat og på Dato kolonnen, ved at klikke på 
kolonneoverskriften.Som standard vises nyeste dato øverst. 
 
Lægemiddelordination:   Registrering af at patienten får et lægemiddel. Indeholder bl.a. oplysninger om 

dosering, dispensering og administrationsvej. 
 
Recept:  Indeholder yderligere oplysninger til apoteket om bl.a pakningsstørrelse og 

antal. 
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3.4.3.1. Aktuelt medicinkort 

 
Viser en oversigt over patientens aktuelle medicin - den medicin patienten får her og nu.  
 
Såfremt filtreringsknappen for seponeret medicin er valgt, vil seponeret medicin også fremgå af det 
aktuelle medicinkort, men vil differentiere sig ved at have et seponeret ikon ud for præparatnavnet. Det er 
yderligere beskrevet i Historisk medicin (afsnit 3.4.3.2).  
 

 
 
 
Aktuel medicinkort er delt op i 4 områder: 

1. Lægemiddelordinationer der ligger på FMK: Beskrevet i afsnit 3.4.3.1.1. 
2. Lægemiddelordinationer der ikke ligger på FMK: Beskrevet i afsnit 3.4.3.1.1. 
3. Løse recepter: Beskrevet i afsnit 3.4.3.1.2. 
4. Medicinbestillinger modtaget enten fra Cure4you  
 eller fra hjemmeplejen: Beskrevet i afsnit 3.4.2.1.3. 

 

3.4.3.1.1. Lægemiddelordinationer der er på FMK og der ikke er på FMK 

Følgende symboler og informationer vises på medicinoversigten. 
 
Mappefarver, bogstaver, symboler: 

  

Ikon Betydning 

 Seneste ordinationsændring er foretaget i klinikken, eller seneste 
recept/effektuering er foretaget i klinikken 

 Seneste ordinationsændring er foretaget af ekstern part eller seneste 
recept/effektuering er foretaget af ekstern part  

 Ordinationen er en lokal ordination, som ikke er på FMK.  
Det gælder også for f.eks. turist, flygtning eller grænsegænger, der ikke findes på 
FMK, men hvor recepten godt kan sendes til FMK 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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M Recepten er på et magistrelt præparat 

P Præparatet er uden for medicinpriser (frihandelspræparat) 

 Præparatet er privatmarkeret 

 Fast medicin  

 Fast medicin  
 
- behandlingen er fremdateret 
- doseringen er fremdateret eller afsluttet 
- ordinationen har flere doseringsperioder, men ingen aktuel dosering 

 Temporær medicin 

 Temporær medicin  
 
- behandlingen er fremdateret 
- doseringen er fremdateret eller afsluttet 
- ordinationen har flere doseringsperioder, men ingen aktuel dosering 

 Pauseret medicin 

 Seponeret medicin 

 
 

 

 
 
Det er muligt at sortere på alle kolonner. Den valgte sortering bevares for brugeren. 
 
1. Præparatnavn 
 
 
2. Rec.start og Rec.opbrugt viser startdato for seneste recept og datoen for, hvornår medicinen er opbrugt, 
såfremt denne kan beregnes automatisk eller er påsat i forbindelse med receptoprettelsen. 
Der sorteres efter nyeste recepts startdato øverst. Er der ingen recepter på ordinationen vises ingen 
start- eller opbrugtdato.  
 
3. Detaljer viser recepttype, ordinerede styrke, indikation, dosering, dispensering samt receptstatus. 
  
 
Recepttype, receptstatus, effektueringstype, medicinbestilling: 

 
Ikon Betydning 

 Dosisdispenseret  

 Enkeltordination 

 
Reitereret 

 Åben (ikke udleveret/delvist udleveret) 
Der findes mindst én åben recept, som der kan udleveres på. 

 Under behandling (overført til dosiskort) 
Der findes kun recepter som er under behandling af apotek  
eller som er overført til dosiskort. 
 

 
Ukendt status 

 
Annulleret, afsluttet, inaktiv, ugyldig 

1 
 

2 
 

3 
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[intet 
ikon]   

Der findes ingen recepter med ovenstående status. 
 

 
Medicinbestilling 

 Løs recept dannet i egen praksis 

 Løs recept dannet andre steder; Hjemmepleje, Hospital, Speciallæge, Lægevagt 
eller i anden praksis 

 Indgivet (effektuering) 

 Udleveret (effektuering) 

 
 
Højreklik på en lægemiddelordination giver følgende muligheder: 

 

 
 
De 4 første punkter over stregen er menupunkter, som indebærer en handling, mens de 2 punkter under 
stregen er informationer som uddyber betydningen af de ikoner, som er vist ud for den valgte 
lægemiddelordination. 
 
I eksemplet er der følgende muligheder: 

 Ny receptordination: Giver brugeren mulighed for at oprette ny receptordination.  

 Ny effektuering: Giver brugeren mulighed for at oprette en ny effektuering. 

 Beskrivelse: Giver brugeren mulighed for at få vist en udvidet og detaljeret beskrivelse af 
lægemiddelordinationen 

 Tidligere version: Giver brugeren mulighed for at få vist tidligere versioner af 
lægemiddelordinationen 

 
Derudover er der følgende uddybninger af betydningen af ikoner: 

 Informationer om at lægemiddelordinationen er et præparat valgt fra taksten, er magistrelt eller 
udenfor taksten samt privatmarkeret. 

 Informationer om lægemiddelordinationen er fast, temporær eller pauseret, fremtidig eller 
afsluttet. 

 

3.4.3.1.2. Løse recepter. 

I dette område vises de løse recepter. Er der ingen løse recepter til den aktive patient vises kun den blå 
bjælke med overskriften og antallet 0. 
 
Recepttype og receptstatus: 
Det er muligt at få vist 'ikke aktuelle' løse recepter. Overskriften til løse recepter angiver, hvor mange der er 
aktuelle og 'ikke aktuelle'. Ved at vælge <Vis alle> vises både de aktuelle løse recepter og de recepter, som 
er markeret 'ikke aktuelle'. Ved visning af de 'ikke aktuelle' løse recepter vil de fremgå af oversigten med et 
rødt ikon og tooltip teksten 'Ikke aktuel'. 
 
 



3.4. Patient - Medicinskema 

 159 

 
 

 
Grøn: Løs recept dannet i egen praksis. 
Blå: Løs recept dannet andre steder: f.eks. Hospital, Speciallæge, Lægevagt eller anden praksis. 
 
Ved løse recepter skrives teksten med blåt. 
 
I værktøjslinjen findes flg. knapper: 
<Annuller>: Den valgte, løse recept, markeres 'ikke aktuel' og annulleres.  Der kan 

herefter ikke udleveres på recepten. 
 

Annullering af recept kan kun foretages af lægen eller skal godkendes af 
lægen. 

 
  
<Til ny lægemiddelordination>: Tilknytter den valgte løse recept til en ny lægemiddelordination. 
 

 
Ingen gruppering:  Det er muligt at gruppere de løse recepter efter følgende kriterier: Ingen 

gruppering, Præparat, Præparat + Styrke, ATC- kode eller ATC-kode+Styrke.  
 
Den valgte indstilling gemmes/huskes. 
 
 
 
 
Ved højreklik på en løs recept er det muligt at vælge: 
 

 
 
Annuller:  Den valgte, løse recept, markeres 'ikke aktuel' og annulleres.  Der kan 

herefter ikke udleveres på recepten. 
 

Til ny lægemiddelordination:  Tilknytter den valgte løse recept til en ny lægemiddelordination. 
 
Beskrivelse:  Viser en udvidet og detaljeret beskrivelse lægemiddelrecepten af bl.a. 

hvem der har ordineret recepten, start og slut dato m.m. 
 
 
 
 



3.4. Patient - Medicinskema 

 160 

Løse recepter kan behandles på følgende måde: 
1. Hver enkelt løs recept kan med musen trækkes op til den lægemiddelordination, som den vedrører. 
Bliver recepten trukket til den forkerte lægemiddelordination, kan dette fortrydes ved at klikke på den blå 
”fortryd pil” til højre på linjen.  
2. Ved klik på <Ny lægemiddelordination> oprettes en ny ordination på præparatet fra den løse recept 
3. Ved at gruppere de løse recepter kan en gruppe trækkes op på en lægemiddelordination 
4. Den enkelte løse recept kan fjernes og annulleres. 
 
Yderst til højre på linjen vises status på den løse recept. Denne status kan have flere farver. Den grønne 
farve indikerer f.eks. at der er mindst én åben recept, der kan udleveres på. Farverne og deres betydning er 
beskrevet yderligere i afsnit 3.4.3.1.1 i oversigten til ikonerne til Recepttype, Receptstatus eller afsnittet 
Receptstatus 3.4.4. 
 

3.4.3.1.3. Medicinbestillinger fra Cure4you eller hjemmeplejen 

Medicinbestilling, der relaterer sig til den aktive patient, vises nederst i skærmbilledet og skal håndteres 
herfra. Er der ingen medicinbestillinger til den aktive patient vises kun den blå bjælke med overskriften og 
antallet 0. 
 

 
Et ikon for ubehandlede medicinbestillinger tilføjes ud for de lægemiddelordinationer på det aktuelle 
medicinkort, hvortil hjemmeplejen via FMK har bestilt receptfornyelse. Dette fremhæver, at 
medicinbestillingen er bestilt på baggrund af den aktuelle lægemiddelordination. Der vil ikke fremkomme 
et ikon for medicinbestillinger modtaget via EDI eller Cure4You, da disse ikke er oprettet direkte på 
baggrund af en aktuel lægemiddelordination og derfor ikke kan sammenknyttes til en aktuel 
lægemiddelordination. Lægen eller medhjælp skal her være opmærksom på om fornyelsen afviger fra 
lægemiddelordinationen på aktuelt medicinkort. 
  
Teksten til medicinbestillingen kan have tre farver, som afhænger af om præparatet også findes som 
lægemiddelordination i patientens medicinkort.  
 
Grøn tekst:  Præparat er fundet som lægemiddelordination i patientens medicinkort og fornyes direkte 

på baggrund af lægemiddelordinationens dosering.  
Sort tekst:  Præparat er ikke fundet som lægemiddelordination i patientens medicinkort. Ingen 

match/ingen forslag er markeret. 
Rød tekst:  Præparat er ikke fundet som lægemiddelordination i patientens medicinkort. Det bedste 

match/forslag er markeret. 
 

 
Øverst fremgår antallet af medicinbestillinger. En medicinbestilling håndteres ved at markere 
medicinbestillingen og enten højreklikke for at vælge en mulighed (1) eller ved at klikke på en af knapperne 

1 

2
2 
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i menubjælken (2). Vær opmærksom på at anvende knapperne i menubjælken til Medicinbestilling (2) og 
ikke anvende knapperne til selve medicinkortet, som er øverst i Medicinskemaet.  
 
Skal medicinbestillingen fornyes, er det også muligt at markere medicinbestillingen og dobbeltklikke.  
 
Menubjælkens funktioner er beskrevet nedenfor:  
 
Annuller: Medicinbestillingen forlades uden der er taget stilling til den.   
  
Forny: Medicinbestillingen fornyes.  

Kan det bestilte præparat ikke findes som lægemiddelordination i patientens 
medicinkort, markerer MedWin forslag til bedste match fra patientens 
eksisterende ordinationer. Klik på <Forny>, vælg et andet præparat eller 
foretag en søgning. 
  

Afvis præparat: Det valgte præparat afvises.  
 
Afvis medicinbestilling: Medicinbestillingen afvises.   
 
Info: Information om apotek/udleveringssted. 
 
Kommentar: Mulighed for at skrive en kommentar til medicinbestillingen, som sendes til 

patienten. Afvises en medicinbestilling, som er via Cure4You, skal 
kommentarfeltet udfyldes hvorefter kommentaren automatisk sendes  som 
besked til patienten.  

 
 VIGTIGT: Vær opmærksom på, at medicinbestillinger, der kommer fra 

hjemmeplejen via FMK, ikke vil kunne modtage kommentarer.  
 
Ud over ovenstående funktioner  indeholder højreklik menuen en ekstra funktion: 
 
Forny til: Vælg hvilket præparat der skal ordineres i stedet for det bestilte, uden at 

MedWin først skal finde bedste match. 
 
I det tilfælde at flere sundhedspersoner håndterer medicinbestillinger på samme patient samtidigt, vil 
MedWin gemme den første håndtering og afvise senere håndteringer af samme medicinbestilling. Et 
eksempel herpå ses nedenfor, hvor medicinbestillingerne er blevet henholdsvis afvist og fornyet af en 
anden. Klik på <OK> for at opdatere henholdsvis Medicinskemaet eller Medicinbestillingen.  
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3.4.3.2. Historisk medicin 

De seponerede ordinationer vil fremgå af medicinoversigten sammen med øvrige lægemiddelordinationer, 

når filtreringsknappen for seponeret/udløbne ordinationer er valgt.   De vil differentiere sig ved at have 
ikonet seponeret ud for sig. Der er mulighed for at få vist tilknyttede recepter og effektueringer ligesom ved 
aktuelle ordinationer.  
 

 
 
Ved seponering af en lægemiddelordination med åbne recepter, vil der blive forespurgt om det ønskes at 
annullere de åbne recepter. For recepterne er det ikke muligt at ophæve annulleringen, hvis det vælges at 
fjerne seponering indenfor 24 timer. Recepter vil skulle oprettes på ny.  
 
Det er muligt at se tidligere versioner af en lægemiddelordination, hvis en lægemiddelordination har 
tidligere versioner. Højre klik på en lægemiddelordination og vælg <Tidligere version>.    
 

 
 
I 'Tidligere version af lægemiddelordination' er det muligt at vælge version ud fra dato i <Vælg dato> eller 
bladre mellem versioner med knapperne <Forrige> og <Næste>. Forskellen på versionerne er markeret 
med rød skrift. Få vist kilder ved at sætte markering i <Vis kilder>.  
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3.4.3.3. Aktuel recept 

Viser den/de recepter man er i gang med at ordinere. Et narkopræparat vil fremgå på en recept for sig selv. 
Recepten eller recepterne kan udskrives herfra. 
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3.4.4. Receptstatus 
 

 
 
 
Farverne på ikonet har følgende betydninger: 

 Ukendt status 

 Åben (Ikke udleveret/delvist udleveret)  

 Under behandling (Overført til Dosiskort) 

 Annulleret, Afsluttet, Inaktiv, Ugyldig. 

 
 
Når markøren flyttes hen over ikonet, vil et tooltip informere, hvilken betydning ikonet har. 
 
Bemærk: Recepter ældre end 2 år bliver automatisk sat til status Afsluttet og ikke aktuel af MedWin. 
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3.4.5. Interaktioner 
 
Der bliver indlæst en ny interaktionsdatabase i MedWin hver anden uge og MedWin tjekker løbende om 
der er interaktion i indholdsstofferne på præparaterne i patientens aktive medicin.  
 
Det er et udviklet redskab, der er let at anvende i den kliniske hverdag og, hvor der på højt fagligt niveau 
er skabt konsensus om rekommandationer og beskrivelser af lægemiddel-interaktioner. 
 
Vær opmærksom på, at alle anbefalinger i MedWin er vejledende.  
 
Ved bivirkninger på det enkelte præparat henviser vi til indlægssedlen i det enkelte præparat eller til 
Lægemiddelstyrelsens produktresuméer.  
Der kan forekomme bivirkninger, du ikke kan finde informationer om her. Dem vil vi opfordre dig til at 
indberette til Lægemiddelstyrelsen 
 
Bemærk: Løse recepter indgår ikke i interaktionskontrollen! Interaktionskontrollen udføres kun for 
medicin på fanebladet 'Aktuelt medicinkort'! 
Det anbefales at patienterne er ajourførte på FMK i forhold til interaktionskontrollen, idet der på 
”medicin-tunge” patienter vil kunne fremkomme en del advarsler! 
 
Der kan hentes flere oplysninger om interaktion på lægemiddelstyrelsens hjemmeside 
http://www.interaktionsdatabasen.dk/default.aspx 
 
Det er valgfrit, om man ønsker løbende tjek af interaktioner. 
 
Under ArkivMedWin, fanebladet Medicinskema skal sættes flueben ved feltet ”Check af interaktioner 
mellem præparater”.  Opsætningen gælder den enkelte bruger. 
 

 
 
Der er som standard ikke sat flueben i feltet. Er der ingen flueben i dette felt, vil der ikke ske en 
sammenligning af indholdsstofferne.  
 
Når der vælges ”Check af interaktioner mellem præparater” kommer information om Vilkår og betingelser 
for brug. 
 

  

http://www.interaktionsdatabasen.dk/default.aspx
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I medicinskemaet vises denne information i værktøjslinjen: 
 

 
 
Hvis der findes interaktioner, vil der det fremhævede ikon fremgå af værktøjslinjen. 
 
Hvis der blev fundet interaktioner kan man trykke på knappen og der vises en oversigt over præparater og 
de indholdsstoffer der har interaktion: 
 

 
 
Der findes 2 typer af interaktioner 
 

 Interaktioner mellem de indholdsstoffer som to præparater indeholder 

 Klasseeffekter. Et præparat indeholde et eller flere aktive stoffer. Disse stoffer tilhører en 
stofgruppe som igen er i en klasse. 
Disse klasser kan interagere i Klasseeffekter. 
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Fornyes eller ordineres et præparat, hvor der er interaktion i et indholdsstof med en anden af patientes 
præparater, fremkommer denne boks: 
 

 
 
Rød markering: Kombinationen bør undgås, se evt. klasseeffekt for alternative lægemidler. 
Gul markering: Kombinationen kan anvendes med dosisjustering, med forskudt 

indtagelsestidspunkt eller under visse forholdsregler. 
Grøn markering: Kombinationen kan anvendes. 
 
Klik <Opret> eller <Fortryd> når interaktionerne er læst og overvejet. 
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3.4.6. Lægemiddelordinationer, recepter og effektueringer 
 
 

 
 
 
 
1. Oplysninger vedr lægemiddelordinationen 
Ved klik på + ud for et præparat vises ordinationen, der indeholder alle relevante oplysninger om 
patientens medicinering, præparat, styrke, dosering osv. 
 
Til en ordination, kan knyttes recepter og effektueringer.  
 
Ny recept:  Det aktive lægemiddel kan påhæftes en ny recept.  
 Recepten indeholder relevante og nødvendige oplysninger til apoteket. 
  

 
 
 
Lægemiddelordinationens dosering overføres til receptens doseringstekst, med mindre det er en kompleks 
dosering. Såfremt teksten på recepten overstiger 70 tegn, som er det tilladte antal tegn der kan sendes til 
Receptserveren, vil et rødt advarselsikon ud for 'Dosering' på recepten fremkomme. Teksten skal forkortes, 
så det kommer på eller under de 70 tegn. Det er også muligt at forkorte teksten i den korte doseringstekst 
på lægemiddelordinationen, hvorved doseringsteksten på recepten automatisk opdateres tilsvarende.  
 

 

2 
 

1 
 

3 
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Ny effektuering: Det aktive lægemiddel kan påhæftes en effektuering, hvis man enten har  udleveret 
eller indgivet patienten et præparat. 

 

 
 
 

2. Tidligere effektueringer: 
 
Viser en oversigt over de effektueringer der tidligere er lavet til patienten. 
 

 
 
 
En effektuering dækker alle de måder en patient kan få udleveret, indgivet eller medgivet medicin. 
Udleveres et præparat til patienten af hjemmeplejen, patienten vaccineres af sygeplejersken, lægen 
udleverer Panodil o.lign., hvor der ikke skal dannes en recept, kan udleveringen effektueres. 
Oplysningen om udleveringen vil herefter fremgå af patientens medicinkort.  
 
Når en lægemiddelordination er blevet udleveret på apoteket, vil dette også fremgå under Effektueringer. 
 
Her vil det også kunne ses, hvis apoteket har udleveret et andet generisk præparat. 
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3. Tidligere Receptordinationer 
Til en lægemiddelordination kan der være knyttet nul, en eller flere recepter.  
 
Under Receptordinationer vises en oversigt over tidligere recepter til den valgte ordination. 
Receptordinationen indeholder oplysninger til apoteket om Udleveringstype, Pakning, Iteration, Interval 
Antal og Tilskud. 
 

 
 
 
Farvemarkeringen på receptordinationerne har samme betydning som i medicinoversigten: 
Grøn: Ordinationen er oprettet i egen praksis. 
Blå:  Ordinationen er foretaget andet sted: F.eks. Lægevagt, Hospital, Speciallæge eller anden 

praksis. 
Rød:  Ordinationen er fra lokalt medicinskema.  
 
 
Bogstavangivelsen: 
E: Enkeltordination 
D: Dosisdispenseret 
R: Reitereret 
I: Indgivet (kan kun forekomme på effektueringer)   
U: Udleveret (kan kun forekomme på effektueringer) 
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3.4.7. Dosisdispenserede recepter 

 
Der skal påsættes en slutdato for dosisdispenserede recepter. I MedWin kan doseringsslutdato sættes 
enten ved hjælp af Struktureret Dosering (1) eller på selve lægemiddelordinationen (2). 
 
  

 
 
 
Derefter kan ordination og recept gemmes på FMK, og lægemiddelordinationen forbliver på aktuel 
medicinkort efter doseringsslutdatoen, således der kan oprettes en ny recept på samme ordination. 
 

 

3.4.8. Klausuleret tilskud 
Klausuleret tilskud angives på lægemiddelordinationen. Hvis der er sat markering i klausuleret tilskud på 
lægemiddelordinationen, vil det automatisk være påsat på recepter efterfølgende i de tilfælde pakning 
berettiger tilskud.  
 

 

 
 

1 
 

2 
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3.4.9. Struktureret dosering 

Struktureret dosering kan genereres ved at indtaste direkte i feltet 'Dosering' på selve 
lægemiddelordinationen for at oprette en hurtig dosering, f.eks. 1+1+1 for 1 tablet morgen, middag og 
aften eller 1*3 for 1 tablet 3 gange daglig. Hvis der findes doseringsforslag, vil de også kunne vælges ved at 
klikke på fald-ned pilen. 
 
Under indtastning i feltet Dosering vises følgende baggrundsfarver:  
Gul:  Det indtastede er ikke en struktureret dosering. 
Blå:  Det indtastede er en struktureret dosering. 
 

 
 
Det er også muligt at oprette struktureret dosering i det selvstændige skærmbillede hertil ved at klikke på 
knappen <Struktureret dosering> i lægemiddelordination visningen, hvorfra eksempelvis flere  
doseringsperioder kan oprettes (se afsnit 3.4.10 Flere doseringsperioder).  
 

 
 

Doseringsperioder 

Detaljer til  den 
markerede  
doseringsperiode 

Den lange 
doseringstekst på 
lægemiddel-
ordinationen 

1 
 

2 
 

3 
 4 

 

7 
 

5 
 6 
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Opret en struktureret dosering ved at vælge <Tilføj doseringsperiode> (1).  Startdato sættes automatisk til 
dags dato (2) og slutdato kan eventuelt angives. Hvis der oprettes flere doseringsperioder skal perioderne 
være sammenhængende. Der må ikke startes eller sluttes med en 'nul-doseringsperiode'.  
 
I feltet 'Hurtig dosering' er det muligt at definere doseringen ligesom i feltet 'Dosering' på selve 
lægemiddelordinationen, f.eks. 1+1+1 eller 1*3 for henholdsvis 1 tablet morgen, middag og aften samt 1 
tablet 3 gange dagligt (3). Tabellen nedenfor vil blive dannet ud fra det indtastede i feltet 'Hurtig dosering' 
og kan tilpasses yderligere, hvis der er behov for det. Indtastning i 'Hurtig dosering' afspejles med det 
samme i tabellen nedenfor.  
 
Det er eksempelvis muligt at tilføje gentagelsesinterval i 'Gentages efter' (4).  
 
Det er muligt at oprette en doseringsperiode uden dosering, hvor der sættes markering i 'Ingen dosering' 
(5). Det er dog ikke tilladt at starte eller slutte med en doseringsperiode uden dosering.  
 
Det er muligt at oprette efter-behov dosering ved at sætte markering i 'Efter behov' (6).   
 
Det er også muligt at tilføje flere dage til doseringsperioden ved at vælge <Tilføj dag> (7), samt mulighed 
for ved højreklik i tabellen <Tilføj tidspunkt> at tilpasse doseringen, som der er behov for; morgen, middag, 
aften, nat, dagligt og et konkret tidspunkt.  
 

 
 
Ved højreklik er der mulighed for at tilpasse en oprettet dosering yderligere ved at ændre tidspunkt. 
 

 
 
 
Fremdateres doseringens Start dato under <Struktureret dosering>, bliver teksten ”Dosering” på 
ordinationen markeret fed og symbolet for Varig og Temporær i medicinskemaet bliver også rødt. Dette er 
for at fremhæve at der ikke er en aktuel dosering. 
 
Når den slutdato, der eventuelt er valgt under <Struktureret dosering> passeres, bliver symbolet for Varig 
og Temponærer også markeret rødt. Dette er for at fremhæve at der ikke er en aktuel dosering. 
 
Efter oprettelse trykkes <OK>, hvorefter dosering vises på lægemiddelordinationen og overføres 
automatisk til doseringstekst på oprettet recept, med mindre det er en kompleks dosering. 
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3.4.10. Flere doseringsperioder 
Det er muligt at tilføje flere doseringsperioder til en lægemiddelordination ved hjælp af struktureret 
dosering. I struktureret dosering er det muligt at oprette og redigere en eller flere doseringsperioder. 
Doseringsperioderne skal være sammenhængende. Hvis en lægemiddelordination har flere 
doseringsperioder, vil den aktuelle dosering fremgå af lægemiddelordinationsvisningen, herunder 
doseringsperiodens doseringsstart- og eventuelle slutdato.  
 
Det vil være den aktuelle dosering, som vises på lægemiddelordinationen, men hvis en 
lægemiddelordination ikke har en aktuel dosering (nuldoseringsperiode), vil teksten "Ingen aktuel 
dosering" blive vist i doseringsfeltet. 
 
Hvis der er afsluttede eller efterfølgende doseringsperioder, som ikke vises, vil det blive markeret ved at 
feltet Dosering står med fed skrift med tooltip teksten "Doseringen har flere doseringsperioder".   
 
Derudover kan doseringen være en kombineret struktureret dosering, som består af både en fast og efter-
behov dosering. Det markeres ved, der i feltet Dosering vises "Kombineret struktureret dosering".  
Hvis en eller begge doseringsperioder er en kompleks struktureret dosering, vil det ligeledes fremgå ved at 
feltet Dosering vises med "Kompleks struktureret dosering". Eksempel herpå er vist nedenfor, hvor feltet 
Dosering også fremtræder med fed skrift, da doseringen indeholder flere doseringsperioder: 
 

 
 
 
 
 
 

Flere  doseringsperioder 
Dosering med fed skrift  
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3.4.11. Beregning af interval for reitereret receptordinationer 
 
Når der oprettes en reitereret recept på en lægemiddelordination, hvorpå der automatisk kan beregnes en 
slutdato, bliver der nu også automatisk beregnet interval for genudlevering. Intervallet angiver det tidsrum, 
der skal gå, før apoteket må genudlevere på recepten.  
 
I eksemplet nedenfor er 1 pakning i feltet ’Antal’ valgt (1).  Pakningen skal udleveres yderligere 3 gange, 
som det fremgår af feltet ’Reiteration’ (2).  hvilket vil sige, at der kan udleveres på recepten 4 gange i alt. 
 
Intervallet beregnes til antal dage jf. recepten og angives nedrundet til et heltal af dage, uger eller 
måneder. I eksemplet er pakningen med 100 stk., doseret til 3 tabletter dagligt, derfor nedrundet til, at der 
skal være en recept med et interval på 1 pakning pr. måned (feltet ’Interval’) (3).  
 
 

 
 
Det er muligt at ændre i felterne. Hvis man f.eks. angiver intervallet ’2’ og ’Uge’, betyder det, at patienten 
kan hente på recepten med 2 ugers interval.  
 
En efterfølgende ny recept vil automatisk have udfyldt felterne på baggrund af den tidligere recept. 
 
Intervallet skal angives manuelt på lægemiddelordinationer, hvor slutdato ikke automatisk kan beregnes. 
 
 

   

1 
 

2 
 

3 
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3.4.12. Søgning på præparat 
Dato for den anvendte version af Medicinpriser fremgår øverst i Medicinsøgning. Selve medicinsøgningen 
er udarbejdet som følge af krav fra FMK, således  at der ikke er forvalgt dosering, indikation, pakning og 
administrationsvej, da lægen aktivt skal tage stilling til disse. Dog vil der blive forvalgt indikation, pakning og 
administrationsvej af systemet i de tilfælde, hvor der kun eksisterer en valgmulighed.  
 

 
 

 Handelsnavn:  I dette felt kan man skrive et præparatnavn. Søgningen vil starte, når 2 eller 
flere bogstaver er indtastet i feltet. I boksen under feltet bliver præparaterne, 
der svarer til den indtastede søgning, vist. 

 
Er det søgte præparat udgået, vil vises et rødt advarselsskilt nederst i skærmbilledet. 
 
 

I det øverste felt vises flg. oplysninger: 
Handelsnavn, Dispensering, Styrke, Atc, Dosisdisp (opl. om præpararetet kan dosisdispensres) samt DrugId. 
Oplysningerne om et præparat kan dosisdispenseres hentes fra taksten. 

 

 Dosering:  Denne boks indeholder de doseringer, der hører til den valgte dispensering. 
Vises i både en kort og lang doseringstekst. 

 

 Indikation:  Denne boks indeholder de indikationer, der hører til det valgte præparat.   
  Dobbeltklik i denne boks vil søge den valgte indikation frem. Om nødvendigt 

skifter billedet til indikationssøgningen. Præparat- og pakningsoplysninger vil 
blive bevaret. 

 

 Pakning:  I denne boks vises de pakninger, der hører til den valgte dispensering.  
  Pakninger, der ikke er til udlevering i praksis, vises ikke. Boksen er sorteret 

efter størrelsen af pakningen. De to priskolonner BGP og ESP er henholdsvis 
beregningsgrundlagspris (grundlag for tilskudsudregning) og ekspeditionens 
samlede pris (uden tilskud). I kolonnen "Prisgrupper" angives de prisgrupper, 
som pakningen tilhører ved Generisk, Parallel og Original substitution. En "-" 
angiver, at der ikke er substitutionsmuligheder i den viste gruppe. 

 

 Administrationsvej: Oversigt over mulige administrationsveje til det valgte præparat. 
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  Vises i både en lang og kort tekst. 
 
 

 Generisk substitution: I denne ramme findes en boks, der indeholder synonympakningerne til den 
valgte pakning ved Generisk substitution”. 

  I kolonnen Grp skrives den prisgruppe, som synonympakningen tilhører. 
 

Der er følgende prisgrupper: 

 A: Billigst. 

 B: Ikke billigst, men ingen substitution. 

 C: Der bør substitueres. 
 

Pris-kolonnen for synonympakningerne svarer til ESP-kolonnen for den valgte 
pakning. Pris-kolonnen er sorteret efter gruppe og pris. Hvis to 
synonympakninger i samme gruppe har samme pris, vises præparaterne i 
tilfældig rækkefølge, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til lægesystemerne. 
 
Ved dobbeltklik på en synonympakning søges præparatet frem i 
handelsnavnsøgningen. Pakningsoplysninger bevares. 
 
Vær opmærksom på at der ikke er generisk substitution i alle pakke størrelser. 

 
 

 <OK>:  Denne knap lukker billedet og overfører det valgte præparat til  
  Medicinskemaet. 
 

 <Annuller>:  Denne knap lukker billedet. Ingen dataoverførsel foretages. 
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3.4.13. Indlagt og udskrevet uden ajourføring 
FMK indlæggelsesmarkering viser, at patienten er indlagt, og medicinskemaet derfor ikke kan forventes at 
være retvisende. I perioden hvor patienten er indlagt "overtager" sygehuset medicinkortet og håndterer 
dette i eget system, og deres ændringer i patientens medicinering kan ikke ses på FMK i denne periode. 
Knappen indikerer kun en status, og der kan stadig arbejdes i medicinkortet. 
 
Eksempel på patient med indlæggelsesmarkering: 
 

 
 
Placeres musen over markering for Indlagt fremkommer der yderligere information om organisationen som 
har foretaget dette. 
 

 
 
Hvis patienten udskrives uden ajourføring af patientens medicinkort, vil ikonet for Ej ajour fremgå. 
Ajourføring af patientens medicinkort vil fjerne markeringen. 
 
Placeres musen over markering for ajourføring fremkommer der yderligere information om seneste 
ajourføring. 
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3.4.14. Synkronisering 
 
Hver gang en bruger går ind i medicinskemaet køres automatisk en synkronisering med FMK. 
 
 

   Fjerner ændringer som ikke er gemt og genindlæser medicinkortet.  
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3.4.15. Ajourføring af FMK 
 
Ajourføring af FMK er en ”oprydning” i patientens medicin, så det afspejler hvad patienten helt konkret får i 
dag af aktuel medicin.  
 
Da FMK skal vise patientens aktuelle medicinering er man interesseret i at få FMK ajourført bedst muligt og 
dermed få fjernet al ikke aktuel medicin fra patientens medicinkort. Den medicin der ikke længere er 
aktuel, vil efter ajourføring blive vist under fanebladet Historisk medicinkort. 
 
Der er stor forskel på hvornår ajourføring af FMK foretages. Nogen ajourfører, når de har patienten i 
konsultationen og andre gør det, hvis de er inde på patientens medicinkort og kender dennes medicinering. 
 
Ajourføringen tager udgangspunkt i al patientens medicin, dvs. medicin registreret lokalt i MedWin og 
medicin fra FMK. 
 
Fremgangsmåde: 
Når medicinen skal ajourføres, klikkes på knappen <Ajourfør>  i værktøjslinjen for at angive, der nu er taget 
stilling til patientens aktuelle medicin. Ved klik på <Gem> sættes medicinkortet til ajourført.  
 

 
I det tilfælde at der er lokale ordinationer fra før ibrugtagning af FMK, markeret ved røde mapper i 
medicinkortet, vil de blive seponeret medmindre de oprettes som ordinationer på FMK. Der adviseres 
herom ved klik på <Gem>.  
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3.4.16. FMK offline 
 
Kan MedWin ikke etablere forbindelse til FMK vises en gul bjælke øverst i FMK, med oplysning om dette. 
 

 
 
 
Ændringer foretaget på medicinkortet i offline tilstand lægges til godkendelse og bliver sendt til FMK, når 
forbindelsen atter er etableret, og ændringerne bliver godkendt i medicingodkendelsen. 
 

 
 
Denne situation forekommer f.eks., når FMK er offline eller ved problemer med netværksforbindelsen. 
Kontroller driftsstatus på FMK via https://www.nspop.dk/display/driftsstatus/Driftsstatus eller tjek 
forbindelse til internettet generelt. 
 
 

https://www.nspop.dk/display/driftsstatus/Driftsstatus


3.4. Patient - Medicinskema 

 182 

3.4.16. Grænsegængere, turister og flygtninge 
 
På patienter, der ikke er oprettet med et dansk CPR-nr. (fiktivt CPR-nummer på formen 4xxxxx-0xxx), vises 
nedenstående gule bjælke. 
 

 
 
Recepter til udlændinge kan sendes via FMK.  
 
Oplysningerne bliver lagt på FMK, men uden oplysninger om CPR-nr. Dette betyder, at mapperne forbliver 
røde i MedWin. 
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3.5. Laboratorieskema 
 
MedWin’s laboratorieskema hentes frem ved at taste F7, klikke på            i Kvikmenuen i højre side af 
skærmen, eller vælge Patient Laboratorieskema.   
 

 
 
 

 Gul pil ved et resultat viser det ligger under grænseværdien  
 

 Rød pil ved et resultat viser det ligger over grænseværdien 
 

  Blåt udråbstegn bruges når værdier ikke giver mening f.eks. hvis max 
grænseværdi er mindre end min. grænseværdi. 

 
Laboratoriesvar der ligger under godkendelse af lab.svar og endnu ikke er behandlet, vises fremhævet og 
kursiv. 
 
Laboratoriesvar fra eget laboratorie, der ikke er godkendte er skrevet med blå tekst. 
 

 Dette icon ud for en prøve, viser det er en del af en sammenlægning af 
generiske ens prøver. 
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3.5.1. Beskrivelse af knapperne i værktøjslinjen 
 

 

Udskriv prøver/    Opsætning. 
resultater Opfrisk Overfør de valgte prøver til.. 
 Link til laboratoriesvar portal 
Slå sammenlægning af  
generiske ens prøver til/fra Laboratorievejledning 
 

Vis grupperede prøver/Vis  Rekvirer prøver hos WebReq 
ikke grupperede prøver  

 Rekvirer prøver 
 Vis kun grupperede resultater Vis Graf 

Vis / Skjul grænseværdier 
 

 <Udskriv prøver / resultater>: 
Udskriv nyeste Udskriver nyeste prøver/resultater - dvs. der findes værdier for nyeste dato i 

labskemaet. 
Udskriv udvalgte Udskriver udvalgte prøver / resultater.  
Udskriv alle Udskriver komplet lab. skema - alle prøver og resultater. 
 

 <Opfrisk>: Opdaterer skærmbilledet. 
 

 <Slå sammenlægning af generisk ens prøver til> / <Slå sammenlægning af generisk ens prøver fra> 
(Ctrl + F): 

 
  Er denne knap aktiveret er det muligt at lægge generiske ens prøver sammen. 
 
  Klik på den første prøve der skal indgå i sammenlægningen. Hold Ctrl nede 

samtidig med der klikkes på de prøver der skal indgå i sammenlægningen. 
  Når prøverne er markeret, peges med musen på en af de markerede prøver, 

højreklik og vælg hvilken prøve resultaterne skal vises under. 
 

 
 

  
 Disse prøver vil herefter blive vist sammenlagt, næste gang <Sammenlægning 

af generisk ens prøver > aktiveres. 
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 Skal sammenlægningen ophæves igen, markeres prøven, højreklik og vælg 
Fjerne. 

 Det vil være muligt at fjerne alle prøverne i sammenlægningen eller blot 
enkelte prøver. 

 

 <Vis grupperede prøver> / <Vis ikke grupperede prøver>: Prøverne sorteres efter farven på den gruppe 
de tilhører / Sortering af prøverne efter grupper (farver) ophæves. 

 

 <Vis kun grupperede resultater >: Viser kun de resultater / prøver der tilhører en gruppe. 
  Denne knap er kun aktiv hvis den foregående <Vis grupperede prøver> er 

aktiveret. 
 

 <Vis/Skjul grænseværdier> Det er muligt at vise eller skjule kolonnen med grænseværdierne. 
 

 <Vis Graf>(Ctrl + space): Viser grafer for de markerede prøver/resultater. 
 

 
 

 <Rekvirer prøver> Herunder rekvireres de prøver som man selv tager i praksis, og hvor 
resultaterne skal indtastes manuelt. Beskrevet yderligere i afsnit 3.5.4. 
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 <Rekvirer prøver hos WebReq>: Kalder op til WebReq. 
 

 <Laboratorievejledning>: Det er muligt at se yderligere vejledning til en laboratorieprøve, hvis 
vejledningen findes. Der kaldes op til labvejledning.dk. 

 
 <Link til laboratoriesvar portal>:  Dette link giver adgang til alle patientens laboratoriesvar på 

laboratoriesvar portalen. 
 

 <Overfør de udvalgte prøver til..>: 
Henvisning  Overfører de valgte prøver/resultater til en henvisning. 
Epikrise Overfører de valgte prøver/resultater til enten svarbrev eller korrespondance. 
Patient Overfører de valgte prøver/resultater til en besked til patienten. 
Klippebord Overfører de valgte prøver/resultater til computerens hukommelse, med 

mulighed for at indsætte andre steder. 
 
Disse muligheder fremkommer også ved at højreklikke på et resultat. 
 
 

 <Opsætning>  
 Gruppefarveopsætning: Grupperne deles op i 2 typer: WebReq og Egne. 
 
  WebReq grupperne er defineret fra WebReq. 
  Grupperne under Egne er de grupper der i klinikken er oprettet under 

KartotekerLaboratorie grupper. 
 
  For at lette overskueligheden kan grupperne tildeles en farve, der gør det 

muligt at sortere prøverne i laboratorieskemaet. 
 
  Farverne til WebReq tildeles af EG Healthcare, hvorimod farverne på Egne er 

valgfrie. 
 
  Valg af farver til grupperne er beskrevet i afsnittet Opsætning af 

gruppefarver.(afsnit 3.5.5) 
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3.5.2. Markering af flere prøver/resultater 
 
Ved at holde Ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede resultater, kan man markere 
prøver med forskellig placering i skemaet. Hele kolonner kan også markeres ved klik på 
overskriften/datoen: 
 

 
 
 
Ved at klikke på et resultat og holde Shift nede, når der klikkes på et nyt restultat, bliver de mellemliggende 
resultater markeret. 
 
I dette eksempel er der klikket på  1,6(nederst til højre). Derefter holdes shift nede og der er klikket på 
140/70: 
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I dette eksempel er der klikket på 3,7 øverst, shift holdes nede og der klikkes på 5,9: 
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3.5.3. Højreklik på markerede prøver 
 
Ved at pege med musen på en markeret prøve og højreklikke kommer følgende muligheder: 
 

 

 

Henvisning Der vil herunder være mulighed for at overføre til de forskellige henvisningstyper. 
Resultaterne vil blive lagt ind i feltet ”Undersøgelsesresultater” under Anamnese. 

 
Epikrise Mulighed for at overføre resultatet til Korrespondance eller Svarbrev. 
 
Patient Der kan sendes en besked til patienten. 
 
Klippebord  Resultatet lægges i maskinens hukommelse og kan indsættes andre steder end i de 

allerede nævnte. 
 
Vis detaljer Er kun muligt når der kun er en prøve markeret. 
 Viser yderligere informationer om den markerede prøve 
 

  
 
Indtast resultat Mulighed for at indtaste et nyt resultat til den markerede prøve. 
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3.5.4. Manuel oprettelse af prøver/resultater 
 
Det er muligt hurtigt at tilføje et nyt resultat til en allerede anvendt prøve. 
Klikke på prøvenavnet, et af de tidligere resultater eller et tomt felt i laboratorieskemaet, højreklik og vælg 
Indtast prøveresultat.  
 

 
 
I det nye skærmbillede er det nu muligt, hurtigt at indtaste et nyt resultat. 
Klik herefter på <Gem>. 
 
 
Klik på knappen <Rekvirer prøver>. Følgende skærmbillede vises. 
 

 
 
1. Værktøjslinjen: 

 
 

<Vis resultater>/<Vis Rekvisitioner>:  Ved klik på <Vis resultater>, vises alle godkendte rekvistioner, 
som findes på patienten.  

 Ved klik på <Vis rekvisitioner> vises de ikke godkendte (Rekvirerede) 
rekvisitioner.  

 
<Marker alle prøver>:  Alle prøver, enten i den valgte gruppe eller det valgte laboratorie markeres og 

kan dermed tilføjes/rekvireres på én gang. 
 
<Tilføj prøve(r)>: Den markerede prøve tilføjes/rekvireres. 
 Der påsættes d.d. på de rekvirerede prøver. (Kan ændres) 
 Det er også muligt at rekvirere en prøve ved at dobbeltklikke på den. 
 
 

1 

2 

3 
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<Godkend alle og afslut>: Alle prøverne bliver markeret som godkendte og skærmbilledet 
afsluttes.  

 
<Afslut>: Afslutter skærmbilledet og gemme eventuelle rettelser. 
 
 
Egne prøver der ikke er godkendte, vises med blå tekst i laboratorie skemaet. 
 

 
 
<Afslut>: Afslutter og lukker skærmbilledet Rekvisition af laboratorieprøver. 
 
 

2. Faneblade: 
Grupper: Nedenunder vises de grupper der er oprettet. 
 Oprettelse af grupper er beskrevet i afsnit 7.4. 
 
 Til højre vises de prøver der findes under den valgte gruppe. 
 
Laboratorie: Nedenunder vises en oversigt over laboratorier. 
 
 Til højre vises de prøver der findes i det valgte laboratorie 
 

3. Oversigt over rekvirerede prøver.  
 
 Er der valgt <Vis resultater> i værktøjslinjen, vil de godkendte prøver blive vist. 
 
 Er der valgt <Vis rekvisitioner> i værktøjslinine, vil kun vises de prøver der er 

rekvirerede og ikke godkendte. 
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3.5.4.1. Sletning af prøver 

 
Klik på <Vis resultater> hvis en godkendt prøve skal slettes, eller på <Vis rekvisitioner> hvis en ikke 
godkendt prøve skal slettes. 
 
Klik på den grå firkant yderst til venstre, på den prøve der skal slettes. 
 

 
 
Hele linjen skal være markeret. 
 

 
 
Når de ønskede prøver er markeret trykkes på Delete-tasten på tastaturet. 
 
Det er muligt at slette flere prøver på én gang: 
Markering af en samlet gruppe af prøver: Klik på den første prøve der skal slettes, hold Shift-tasten nede 

og klik på den sidste prøve der skal slettes. Alle prøverne i dette interval bliver 
markeret. 

 
Markering af prøver der ikke ligger samlet: Klik på den første prøve der skal slettes, hold Ctrl-tasten ned 

medens der klikkes på de øvrige prøver der skal markeres. 
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3.5.5. Opsætning af gruppefarver 
Farverne til WebReq grupperne tildeles af EG Healthcare, hvorimod farverne på Egne er valgfrie. 
 

 
 
 
 
I laboratorieskemaet er det herefter muligt at få vist udvalgte prøvegrupper på egne (MedWin) og WebReq 
prøver. 
 

 
 
Der vises en knap med de enkelte grupper og den tilhørende farve, som den aktive patient har prøver til. 
Knapperne kan aktiveres/deaktiveres afhængig af hvilke grupper/prøver der ønskes vist. 
 
Prøvernes farve er valgt under knappen <Gruppefarve opsætning> og er den samme farve, der vises yderst 
til venstre på de enkelte prøver, når der er valgt <Vis grupperede prøver>.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.5. Patient - Laboratorieskema 

 194 

3.5.7. Udskrift 
Det er muligt at udskrive nyeste, udvalgte eller alle lab.prøver til Windows standard printer under knappen 
<Udskriv prøver/resultater> i værktøjslinjen. 
 
Det er også muligt at udskrive til Klippebord (computerens hukommelse) under knappen <Overfør de 
udvalgte prøver til….> i værktøjslinjen, eller ved at højreklikke på et at de markerede prøveresultater. 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.8. Information om et resultat 
 
Ved dobbeltklik på et resultat vises en boks med informationer om den konkrete prøve. 
F.eks. vises de grænseværdier, der var på prøven da resultatet blev lagt ind. 
 
Denne mulighed fremkommer også ved at højreklikke på et resultat og vælge Vis detaljer. 
 
Boksen fjernes igen ved klik på          i boksens øverste højre hjørne. 
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3.6. Formularer 
 
MedWin’s Formularmodul letter arbejdsgangen i praksis betragteligt for både læger og 
sekretærer/sygeplejersker. Det udmærker sig ved, at alle henvisninger er i systemet, således at en kopi af 
originalformularen kan kaldes frem på skærmen. 
 
Formularen hentes frem ved at taste F8, ved at klikke på i                Kvikmenuen i højre side af skærmen, 
eller vælge PatientFormular i Menulinjen. 
 
Formularerne er til udskrivning af henvisninger, breve, attester m.m.  
 

 
 
1. Mine favoritter: Her er det muligt at have en oversigt over de oftest anvendte formularer.  

 
Den dannede oversigt følger login initialet. 
Skal en valgt formular fjernes fra denne oversigt, trykkes på ”Delete”-tasten. 

 
2. Patientens formularer: Oversigt over de formularer der er lavet til patienten. Oversigten viser både 

formularer fra Formularmodulet og fra Den Dynamiske Blanket. 
 
Oversigten kan sorteres alfabetisk i kolonnen Type, i datoorden (stigende eller 
faldende), alfabetisk i kolonnen Initial eller alfabetisk i kolonnen 
Formularnavn. 

 
Skal en patientformular slettes, trykkes på ”Delete”-tasten. 
 

3. Indhold: Viser indholdet i den markerede patientformular. 
Der kan ikke rettes i dette felt. 
 

4. Formulargrupper: Oversigt over formulargrupperne. 
 
 
 

1 2 

3 

4 5 
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5. Formularer: Oversigt over formularerne i den valgte gruppe. 

 
Klik på en formular og trykke ”Insert”-tasten for at tilføje formularer i 
oversigten ”Mine favoritter”. 
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3.6.1. Udfyldelse af ny formular 
 
Findes formularen i oversigten ”Mine favoritter” markeres den her og tryk på <Vis (F4)> i menulinjen, på F4 
eller dobbeltklik. 
 
Formularen kommer frem på skærmen og det er nu muligt at udfylde den. 
 

 
 
Det aktive indtastningsfelt markeres med grønt. 
 
 
 
I menulinjen er der følgende muligheder: 
 

 
 

 
 
Gem og luk formular. (Ctrl+G) Søg praksis 
 
 Udskriv alle sider. (Ctrl+P) Søg kontakt 
 
 Udskriv aktuel side. (Ctrl+Shift+P) Søg initial 
 
Er denne markeret: Udskriv baggrundsbillede. (Ctrl+B) Hent aktuel medicin 
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Det er muligt at give formularen en overskrift. Den indtastede overskrift vises i feltet Indhold (se 
skærmbilledet afsnit 3.6.) 
 

 Her vises hvornår den viste formular er oprettet 
 

 Faner der angiver hvor mange sider formularen består af. 
   Der skiftes mellem siderne ved at klikke på fanen. 
 
 
Man kan kopiere notater eller dele af notater fra f.eks. journaldelen ind i en formular. Dette gøres på 
følgende måde: Marker den tekst i journalen, som skal kopieres, og klik <Marker blok> og dernæst <Kopier 
blokke>. Gå derefter tilbage til den ønskede formular. I formulardelen skal man højreklikke for at indsætte 
den kopierede tekst. 
 
Det er i nogle formularer (f.eks. speciallægehenvisning) muligt at lave en søgning i Initialkartoteket, det 
gøres ved at bruge <Søg Initial>.  
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3.7. Henvisning 
 

Skærmbilledet til håndtering af henvisning afhænger af henvisningstypen. Håndtering af de dynamiske 
henvisninger billeddiagnostik, generel henvisning (sygehus), kommunepakke og hospitalspakke sker i ét 
skærmbillede, mens henvisninger til Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, Fodterapi, Kiropraktor og Teddy 
Øfeldt håndteres i et andet skærmbillede.  

Henvisningsbilledet 
Henvisningsbilledet åbnes ved at vælge <Shift+F5> eller ved at vælge Patient  Henvisning.  
 
Henvisningsbilledet vil åbne i et skærmbillede, der viser en historik over tidligere henvisninger tilknyttet 
den aktive patient uanset henvisningstypen. Denne historik over tidligere henvisninger er i øverste del af 
henvisningsbilledet (2).  
 

 
 
 
Markeres en henvisning i historikken af typerne Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, Fodterapi, Kiropraktor 
eller Teddy Øfeldt vil de åbne i det henvisningsbillede, som anvendes hertil. Læs mere i afsnit 3.7.2. 
 
Markeres en dynamisk henvisning i historikken af typerne billeddiagnostik, generel henvisning (sygehus), 
kommunepakke eller hospitalspakke vil de forblive i henvisningsbilledet vist ovenfor og åbne heri (3). Læs 
mere i afsnit 3.7.1.  
 
Historikken viser en dato for oprettelse af henvisningen, initial for godkendt af og på vegne af, 
informationer på modtager, henvisningstypen og status på henvisningen (2).  
 
 
Status:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! En henvisning med vedhæftet billede vil ikke blive sendt før end EDI-controlleren scanner for 
billedfiler (Medbin). EDI-controlleren er som standard sat til at scanne for Medbin én gang dagligt kl. 12:17. 
Det er muligt at ændre dette, hvor der henvises til MedWin manualen afsnit "10.2.2 EDI-controller 
opsætning".  
 

 

 

2 
 

3 
 

1 
 

 

Ikke godkendt:  Henvisningen er ikke godkendt.  

Fejlet:  Henvisningen indeholder fejl. 

Godkendt: Henvisningen er godkendt.  

Den vil blive afsendt næste gang EDI-controlleren kalder op. 

Sendt:  Henvisningen er afsendt. 

Positivt kvitteret: Henvisningen er afsendt og positiv kvitteret fra modtager. 

Negativt kvitteret: Henvisningen er afsendt men negativ kvitteret fra modtager. 

Annulleret:  Henvisningen er annulleret. 
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Øverst i henvisningsbilledet (1) er funktionsknapperne <Ny henvisning>, <Udskriv>, <Gem>, <Godkend & 
send> og <Slet>, som alle undtagen <Ny henvisning> afhænger af henvisningens status.  
 

 
 
Funktionsknapper: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afhængigt af henvisningstype vil en ny henvisning åbne i det skærmbillede, der håndterer den respektive 

henvisningstype: 

 

Vælges <Ny henvisning> og en af henvisningstyperne Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, Fodterapi, 
Kiropraktor eller Teddy Øfeldt vil henvisningsbilledet skifte til det henvisningsbillede, der håndterer de 
henvisningstyper og åbne heri. Læs mere i afsnit 3.7.2. 
 
Vælges derimod <Ny henvisning> og en af henvisningstyperne billeddiagnostik, generel henvisning 
(sygehus), kommunepakke eller hospitalspakke vil henvisningsbilledet forblive i det samme 
henvisningsbillede og åbne heri (3). Læs mere i afsnit 3.7.1. 
 

<Ny henvisning>:  Opretter ny henvisning. 

  Alle henvisningstyper kan vælges. 

<Udskriv>:  Udskriver den markerede henvisning.  

  Henvisningen skal have status "Godkendt".  

<Gem>:  Gemmer den markerede henvisning. 

<Godkend & send>: Godkender og sender den markerede henvisning. 

<Slet>:  Sletter den markerede henvisning.  

Henvisningen skal have status "Ikke godkendt" 

eller "Fejlet". 
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3.7.1. Opret dynamisk henvisning (Billeddiagnostisk, Generel henvisning (sygehus), 

Kommunepakke, Hospitalspakke) 

 
Denne vejledning tager udgangspunkt i oprettelse af en henvisning af typen "Hospitalspakke" på en aktiv 
patient.  
 
 

  
 
 
En henvisning til udfyldelse fremkommer. Henvisningsbilledet er opdelt i fanerne "Type og modtager", 
"Nuværende tilstand" og "Henvisningstekster". De to sidstnævnte faneblade vil først fremkomme, når 
modtager/pakke er valgt.  
 
Bemærk: Dynamiske henvisninger kan ikke sendes til Henvisningshotellet (RefHost), da der kun kan vælges 
modtagere fra pakketabellen for en Dynamisk henvisning. Henvisninger til RefHost skal altid oprettes som 
en henvisning til speciallæge, se afsnit 3.7.2. Opret henvisning (Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, 
Fodterapi, Kiropraktor, Teddy Øfeldt). 
 

   
 

Opret ny henvisning:  
 

 Klik på <Ny henvisning> eller brug <Alt+Y>. 

 Vælg en henvisningstype.  

 

Dynamiske henvisningstyper er billeddiagnostik, generel 

henvisning (sygehus), kommunepakke og hospitalspakke. Valget 

har indflydelse på, hvilke modtagere det er muligt at vælge samt 

hvilke felter, der kan/skal udfyldes.  

I eksemplet vælges "Hospitalspakke". 

 

 



3.7. Patient - Henvisning 

 202 

3.7.1.1 Type og modtager 

  
 
Fanebladet "Type og modtager" indeholder information om: 
 

 Sortering af modtagere, som indeholder valg af henvisningstype samt yderligere filtrering på region, 
udbyder og eventuelt søgeord på hvem og hvor(1). 

 Patientoplysninger, som indeholder information om patientens adresse, kontaktoplysninger mv. samt 
eventuelle værgeoplysninger (2). 

 Mulige modtagere/pakker, som er mulige at vælge på baggrund af henvisningstype, region og udbyder 
valgt i sortering af modtagere (1). De forskellige muligheder fremgår med en beskrivelse, placering, 
telefonnummer og eventuel patient- og pakkeinformation samt kommentar (3).  

 Forsendelsesoplysninger, som indeholder information om afsender og kvitteringsmodtager (4). 

 Visiteringsforslag, som indeholder information om, hvordan patienten skal visiteres (5).  
 
Udfyldelse af ovennævnte er yderligere beskrevet: 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Sortering af modtagere 

 
 

 Type vil være udfyldt på baggrund af valgt henvisningstype, men kan også ændres her.  

 Valg af region som listen af modtagere skal begrænses til. 

 Valg af udbyder som listen af modtagere skal begrænses til. 
Denne kan gøres til foretrukken for denne type og region, hvis der markeres i "Foretrukken". 

 Søgeord på pakkemodtager eller adresse. 
 
Henvisningstype og region eller udbyder skal som minimum udfyldes.  

 

  

 

  

1 
 

3 
 

2 
 

5 
 

4 
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Patientoplysninger 
 

 
 

 Patientoplysninger vil være udfyldt med data fra patientens stamkort.  

 Klik på "Tilføj Værgeoplysninger" for at tilføje værgeoplysninger, hvis patienten er 15 år eller 
derunder, eller en værge er påkrævet. Det er muligt at vælge blandt patientens relationer ved 
at vælge fra listen. Det er også muligt at indtaste CPR-nummer og navn manuelt. 

 

 

Mulige modtagere/pakker 
 

 
 

 Vælg en modtager/pakke ved at dobbeltklikke på den. 

 For information om modtager vælg Info i højreklik menu. 
 
Hvis der er valgt en forkert modtager/pakke kan denne fravælges ved at dobbeltklikke på den, hvorefter 
en ny modtager/pakke kan vælges.  
Det er også muligt at klikke på "Klik for pakkeinfo" for at læse flere detaljer om pakkeforløbet. 

Forsendelsesoplysninger 
 

 
 

 Afsender udfyldes automatisk men kan manuelt ændres ved at vælge fra listen. 

 Vælg  evt. en kvitteringsmodtager. Klik på søgeikonet for at starte Kontaktsøgning (se 
beskrivelse til Kontaktsøgning) og vælg en herfra. 

 Sæt markering i "Egen læge", hvis denne skal være kvitteringsmodtager. Det forudsætter, at 
"Egen læge" er udfyldt på patientens stamkort. 
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Nuværende tilstand 
 
 
 
 
 

3.7.1.2 Nuværende tilstand 

Klik på fanebladet "Nuværende tilstand" for at tilføje information om patientens tilstand i øjeblikket for 
henvisningen.  
 

 
 
Fanebladet "Nuværende tilstand" indeholder information om: 
 

 Patientens tilstand, som indeholder information om patientens tilstand i øjeblikket for henvisningen 
med mulighed for at specificere, hvorfor patienten henvises samt tilføje diagnoser (1).  

 Filer, som giver mulighed for at vedhæfte billeder til henvisningen (2). 

 

Visiteringsforslag 
 

 
 

 Vælg visitering. 

 Vælg indkaldelsesprioritering. 

 Vælg transportmåde. 

 "Særlige forhold" vil i tilfælde af, at det er et pakkeforløb indeholde information herom. 
Derudover er det et fritekst felt, som kan udfyldes efter behov. 

 

1 
 

2 
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Udfyldelse af ovenstående er yderligere beskrevet her: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henvisningsdiagnose 
Hvis der er diagnosekoder med i en pakke, vil de være i listen.  
  

 
 

 Vælg en henvisningsdiagnose ved at dobbeltklikke. 

 En valgt diagnose kan fravælges ved at dobbeltklikke på den, og en ny diagnose kan vælges. 
 
Hvis der ikke er diagnosekoder med i en pakke, er det muligt at foretage en søgning ved at klikke på 
søgeikonet. MedWin Diagnosesøgning åbner: 
 

 
   

Hvis der i stedet ønskes en diagnose som fritekst, er det muligt nederst i billedet. 
 

Ønsket undersøgelse/problemstilling 
 

 
 

 Udfyld fritekstfeltet med en beskrivelse af ønsket undersøgelse/problemstilling. <Ctrl+N> 

indsætter seneste journalnotat. 

 Vælg graviditetsstatus fra listen, hvis denne er relevant. Graviditetsstatus bliver kun vist og skal 

udfyldes ved billeddiagnostiske henvisninger.  

 

 Søg ved at skrive i fritekstfeltet. Der kan søges på 
ICPC2 kode og diagnoserelaterede søgetekster.  

 Vælg en diagnose ved at dobbeltklikke på 
diagnosen.  

 Klik på <Overfør>. 
 

 Det er tilladt at vælge 1 henvisningsdiagnose. 
 
OBS! For speciallæger vil MedWin Diagnosesøgningen 
være anderledes fra ovennævnte, hvad angår selve 
søgningen. Der vil kunne søges på ICD10kode og 
diagnoseteksten. 
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Andre diagnoser 
 

 
 

 Søg på andre diagnoser i diagnosesøgning ved at klikke på søgeikonet. 

MedWin Diagnosesøgning åbner (se beskrivelse på foregående side). 

 En valgt diagnose fravælges ved at klikke på fjern ikonet yderst til højre i tabellen. 

 Det er tilladt at tilføje op til 5 diagnoser. 

 
 
 

 
 
 
 

 

Vedhæft filer 
 

 
 
Det er muligt at vedhæfte op til 10 filer af typerne; jpg, jpeg, bmp, gif, png og pdf. 
 

 Klik på søgeikonet for at vælge en fil, der skal vedhæftes. 

 Fremfind filen lokalt på computeren og dobbeltklik på filen.  

 Billedfeltet vil vise henholdsvis billedet ved en billedfil og pdf logo ved en pdf fil. 

 Filnavnet vil fremgå af feltet nedenfor billedfeltet. Filnavnet kan ændres. Feltets indhold 
kopieres direkte til feltet i kolonnen "Beskrivelse".  

 
Filen er vedhæftet og kan ses i oversigten til højre. 
 

 En vedhæftet fil kan fjernes ved at klikke på fjern ikonet. 

 En vedhæftet billedfil kan åbnes i et billedvisningsprogram ved at dobbeltklikke på filen. 

 En vedhæftet pdf fil kan åbnes i Adobe Reader ved at dobbeltklikke på filen. 
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3.7.1.3 Henvisningstekster 

Klik på fanebladet "Henvisningstekster" for at udfylde svar til fraserne, der er tilknyttet henvisningen.  
 

 
 
Fanebladet "Henvisningstekster" indeholder information om: 
 

 Fraser (1) er afhængigt af henvisningstypen og den valgte modtager/det valgte pakkeforløb.  

 Svar (2)  til fraserne.  
 

Når en henvisning er godkendt og sendt, er der mulighed for at kopiere teksten i svarene (2). 

  1 
 

2 
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Udfyldelse af ovennævnte er yderligere beskrevet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraser/Svar 
 

 
 
Fraser, som er tilknyttet en pakke, er opdelt efter kategorier.  
 
Ved en ny henvisning er alle tilknyttede fraser valgt, men kan fravælges ved at klikke på den enkelte 
frase eller ved at klikke på <Fravælg alle>.  
 
Ved en ny henvisning er eventuelle underfraser også vist, men kan lukkes ved at klikke på ikonet ud for 
den enkelte frase. 
 
Det er kun de udfyldte valgte fraser, der sendes med henvisningen. 
Hvis der mangler at blive udfyldt fraser, som er påkrævet, vil brugeren ved godkendelse få en 
valideringsfejl.  
 
Svar, som ikke er udfyldt, har en markeret blå ramme. Når den enkelte frases svar udfyldes, vil den blå 
markering blive fjernet.   
 
<Ctrl+N> indsætter seneste journalnotat. 
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Fraser/Svar…fortsat 
 

 
 
Det er muligt at overføre forskellige patientdata til henvisningen. Når de forskellige data er overført til 
henvisningen, kan de fjernes ved at klikke på ikonet for fjern ud for hver enkelt.  
 
<Hent labsvar>  
Overfører alle patientens seneste laboratorieværdier. Hvis patienten ikke har laboratorie værdier 
registreret, vil teksten "Ingen laboratorieværdier registreret" fremkomme. 
 
Ønskes der i stedet udvalgte eller historiske laboratorieværdier kan henvisningen parkeres og 
laboratorietal kopieres manuelt fra Laboratorieskema via markering og kopi til klipbord, hvorefter 
klipbord indsættes i feltet Øvrig information på henvisningen. Hold CTRL-knappen nede for at markere 
flere laboratorieværdier.  
 

 
 
Vedhæft filer til henvisningen 
Klik for at vedhæfte filer til henvisningen. Fanebladet "Nuværende tilstand" åbner, hvor filer kan 
vedhæftes nederst (se beskrivelse til fanebladet "Nuværende tilstand" for en detaljeret beskrivelse til at 
vedhæfte filer).  
 
Klik på fanebladet "Henvisningstekster" for at komme retur hertil. 
 
Det vil ikke fremgå af "Vedhæft filer til henvisningen", at filer er vedhæftet. De vedhæftede filer kan dog 
ses på fanebladet "Nuværende tilstand".  
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Fraser/Svar…fortsat 
 

 
 
 
<Hent medicin> 
Knappen overfører al medicin på patientens aktuelle medicinkort undtagen eventuel privatmarkeret 
medicin. Bemærk: Patientens medicinkort bør være ajourført inden overførsel til henvisning. 
 
Hvis patientens medicinkort er tomt, vil teksten "Patienten har ingen medicin på sit medicinkort" 
fremkomme.  
 
Hvis patienten har privatmarkeret medicin, vil teksten "Patienten har privatmarkeret medicin" 
fremkomme. 
 
Teksterne vil blive sendt med henvisningen, men kan slettes manuelt.  
 
<Hent caver>  
Overfører alle patientens caver til henvisningen.  
 
Hvis patienten ikke har caver registreret, vil teksten "Ingen caver registreret på patienten" fremkomme. 
 
Teksten vil blive sendt med henvisningen, hvis den ikke slettes manuelt.  
 
<Hent kroniske>  
Overfører alle patientens kroniske diagnoser til henvisningen.  
 
Hvis patienten ikke har kroniske diagnoser registreret, vil teksten "Ingen kroniske diagnoser registreret  
på patienten" fremkomme. 
 
Teksten vil blive sendt med henvisningen, hvis den ikke slettes manuelt.  
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3.7.1.4 Gem/Godkend henvisningen 

 
Når en henvisning henholdsvis forsøges gemt eller godkendt, fremkommer valideringstekster øverst til 
højre for funktionsknapperne.  
 
Valideringstekster: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Hvis en henvisningen gemmes, vil der fremkomme teksten 
"Henvisning gemt korrekt". En henvisning i status "Ej godkendt" 
eller "Fejl" kan gemmes. 

 

 Hvis en henvisning godkendes, men henvisningen indeholder fejl, 

vil der fremkomme teksten "Valideringsfejl" samtidig med en 

tekstboks, som angiver hvilke fejl.  

 

 Hvis en henvisningen godkendes uden fejl, vil der fremkomme 
teksten "Godkendelse gennemført korrekt". Status på 
henvisningen vil blive "Godkendt". 
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3.7.2. Opret henvisning (Speciallæge, Psykolog, Fysioterapi, Fodterapi, Kiropraktor, Teddy Øfeldt) 

 

 
 
 
Fanebladet Henvisning indeholder alle de basale oplysninger for henvisningen. 

 

1. Henvisningstype:  Dette felt skal angives, dvs., man skal markere, om det er en henvisning til 
Fodterapi, Fysioterapi, Psykolog, Speciallæge eller Teddy Øfeldt. 
Typeangivelsen har indflydelse på, hvilke modtagere det er muligt at vælge 
samt hvilke felter der kan/skal udfyldes i henvisningen 

 
2. Forsendelsesoplysninger:  

 

 Afsender:  Er det initial, der er anvendt til at logge ind i MedWin, oprettet i 
initialkartoteket som sekretær, vises initialet på patientens egen læge (Intern 
læge på Patientkortet (F4)). 
Er der anvendt et læge initial til at logge ind i MedWin vil dette initial 
anvendes. 
Der kan vælges andet afsender initial ved at klikke på ”fald-ned-pilen ”. 

 
Det vil kun være muligt at vælge mellem initialer der er oprettet i 
initialkartoteket som læge og der skal være påsat et lokationsnummer på 
initialet. 

 

 Intern læge:  Her vises den læge der er valgt i feltet Intern læge på Patientkortet (F4).  
 Ændring til dette felt skal ske på Patientkortet. 

 

 Modtager:  Modtager vælges fra de oprettede lister (kontakter).  
Opsætning af lister er beskrevet i ”kom godt i gang med Kontakter/Lister til 
modtagere”. 
 
Det er også muligt at vælge en modtager der ikke fremgår af listerne. 

1 

2 

3 

4 
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Højreklik i feltet giver mulighed for at søge i lokationstabellen, tilføje en valgt 
modtager til listerne samt skifte mellem listerne. 

 
Kan modtageren enten ikke modtage EDI, ikke modtage den valgte type 
forsendelse via EDI eller modtagers EDI-program ikke er opdateret, vil dette 
felt markeres lyserødt. Oplysningerne til at kontrollere disse oplysninger, 
hentes fra Sundhedsstyrelsens lokationstabel. 
 
Anvendelse af Henvisningshotellet er beskrevet senere i dette afsnit. 

 

 K.modtager:  Dette felt udfyldes kun hvis der skal sendes en kopi af svaret til tredje person.  
Kopisvar modtager vælges fra de oprettede lister (kontakter).  
 
Det er også muligt at vælge en modtager der ikke fremgår af listerne. 
Højreklik i feltet giver mulighed for at søge i lokationstabellen, tilføje en valgt 
modtager til listerne samt skifte mellem listerne. 
   

 

 Kopisvar til egen læge: Vinges af her sendes en kopi af svaret til den læge der er angivet i feltet 
Egen læge på Patientkortet. 

 
3. Henvisningsårsag/Diagnose: 

Felterne herunder afhænger af hvilken type henvisning der er valgt. 
 

 Fodterapi: Ved klik på pil ned kan der vælges mellem følgende diagnoser: 
Følge af radioaktiv bestråling 
Sukkersyge 
Svær leddegigt 
Uniquis incarnatus, neglebøjlebeh. 
 
Desuden er der på henvisning til fodterapi, mulighed for at angive om der 
ønskes hjemmebehandling. 

 

 Fysioterapi: I feltet Til kan der vælges mellem  
Alm. fysioterapi 
Ridefysioterapi 
Vederlagsfri fysioterapi, svært fysisk handicap 
Vederlagsfri fysioterapi, uden sævrt fysisk handicap (progressiv sygdom) 
Vederlagsfri ridefysioterapi 
 
Under disse er tilknyttet forskellige grupper og koder samt angivelse af antal 
behandlinger. 
Valgmulighederne i felterne Gruppe og Kode afhænger af det der er valgt i 
feltet Til. 
 
Er der intet valgt under Gruppe vises alle mulighederne i Kode. 

 
Der er mulighed for at vælge hjemmebehandling, ved Alm. og Vederlagsfri 
fysioterapi. Såfremt der ikke markeres i feltet for hjemmebehandling, 
fremsendes henvisningen med oplysning om behandling på klinik. 
 

 Psykolog: Ved henvisning til psykolog, vises specielle henvisningstyper. 
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 Speciallæge: Ved henvisning til speciallæge vil der vises følgende specielle henvisningstyper: 
Besøg 
Diagnose og Behandling 
Fortsat behandling 
Mikroskopi 
Røntgen eller Behandling 

 

 Teddy Øfeldt: Ved henvisning til Teddy Øfeldt er det muligt at vælge følgende 
henvisningsårsager: 
Personer med muskellidelser lokaliseret til ryg, skulder og nakke. 
Personer, der er berettiget til vederlagsfri behandling. 
 
Det er muligt at angive en Diagnose i fritekst. 
 
Henvisningsperiode og behandlingens omfang: Her angives fra og til dato for 
behandlingen samt hvor mange timer der må behandles pr. uge. 
 
Skønnes behandlingen at kræve særligt hensyn p.g.a. kalkfattige knogler? 
Sæt markering ved Ja, Nej eller Ikke undersøgt. 
 

 
4. Ønsket undersøgelse/behandling/problemstilling: Feltet er til fri tekst og anvendes i forbindelse med 

henvisning til fodterapi, røntgen og speciallæge. 
 

Feltets navn er Fravigelse af 6.mdrs fristen (kort begrundelse) hvis der, ved henvisning til Psykolog, er 
valgt henvisningstypen ”Personer der inden det fyldte 18.år har været ofre for incest eller andre 
seksuelle overgreb”. 

 
 
Funktionsknapper: 
 

<Ny henvisning>: Opretter ny henvisning hvorefter alle henvisningstyper kan vælges.  

<Udskriv>:  Udskriver den markerede henvisning.    

<Gem>:  Gemmer den markerede henvisning. 

<Godkend>:  Godkender den markerede henvisning 

 
 
Henvisningshotellet (RefHost): 
Henvisninger kan sendes til en navngivet speciallæge eller til Henvisningshotellet (RefHost). 
Vælges RefHost som modtager vil henvisningen blive liggende der, indtil en speciallæge kalder op og henter 
henvisningen. 
 
Sendes henvisningen til en navngivet speciallæge, vil der også blive lagt en kopi af henvisningen på RefHost. 
 
Ved valg af RefHost som modtager, skal der altid vælges RefHost efterfulgt at et speciale. Modtageren 
RefHost Henvisningshotellet (uden speciale) må ikke anvendes. 
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3.7.2.1 Anamnese 

 
Fanebladet Anamnese giver mulighed for angivelse af patientens sygehistorie. Felterne på dette faneblad 
er til fri tekst. 

 

 
 

Gravid:  Feltet fremkommer kun ved lige CPR-numre. Sæt markering her, hvis patienten 
er gravid på henvisningstidspunktet. Er der sat markering for Gravid  på 
medicinskemaet, vil dette blive overført. 

 
Sidste mens.dato:   Dette felt fremkommer kun når der er sat markering i feltet Gravid. 
 
Generel:  I dette felt kan anføres oplysninger af generel art fra patientens sygehistorie. 
 
Undersøgelsesresultater: I dette felt kan anføres tidligere undersøgelsesresultater, der er relevante for 

henvisningen. 
 
Allergioplysninger:  Her angives oplysninger om patientens eventuelle allergier. Ved at klikke på 

<Overfør cave>, vil patientens caveoplysninger blive indsat i feltet.  
 
Medicinering:  Her noteres oplysninger omkring patientens medicin. Ved klik på <Overfør 

temporær> eller <Overfør varig>, vil oplysninger fra den aktive patients 
medicinkort blive indsat i feltet.  
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3.7.2.2 Billede 

 
Der kan tilføjes et billede til en henvisning. 
På fanebladet Billede vil, i parentes, stå hvor mange billeder der er valgt.  
 

 
 
1. Klik på <Tilføj billede> og fremfind billedet, der skal vedhæftes henvisningen. 

  
2. Oversigt over de valgte/vedhæftede billed-filer. Til højre vises et eksempel på den markerede billed-fil. 

 
<Slet>: Fjerner det markerede billede fra oversigten over valgte/vedhæftede billeder. 
 

3. Navn på den billed-fil der vedhæftes. Det er muligt at rette i filnavnet, hvis der f.eks. ønskes et mere 
beskrivende navn. (max. 32 tegn.) 

4.  
Ved ændring af navn: Tast det nye filnavn i feltet og klik på <Ret filnavn>. 
 

For at sende en henvisning med vedhæftede billeder er det en betingelse at modtager kan modtage EDI-
filer af typen Medbin.  
 
OBS! En henvisning med vedhæftet billede vil ikke blive sendt før end EDI-controlleren scanner for 
billedfiler (Medbin). EDI-controlleren er som standard sat til at scanne for Medbin én gang dagligt kl. 12:17. 
Det er muligt at ændre dette, hvor der henvises til MedWin manualen afsnit "10.2.2 EDI-controller 
opsætning".  

 
 

2 

1 

3 
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3.7.2.3 Vedhæft PDF-dokumenter 

 
Der kan vedhæftes PDF-dokumenter til en henvisning. 
 
Vedhæftning foretages i Henvisningsbilledet på fanen Billede (1). PDF-dokumenter vedhæftes på samme 
måde som øvrige filtyper med knappen Tilføj (2). PDF-dokumenterne vises ved dobbeltklik på PDF-ikon (3) 
eller på filnavn (4). 
  

 

1 
  

2 
 

 

3 
 

 

4 
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3.8. Svarbrev 
 
Det elektroniske svarbrev giver mulighed for at sende svarbrev/epikriser til andre praktiserende læger via 
EDI samt korrespondance til andre kategorier.  
 
Svarbrevet kan hentes frem Shift+F6 eller ved at vælge PatientSvarbrev i Menulinjen. 
 

 
 
1. CPR:  Indtast CPR-nr. i Speedbar’en og den pågældende patient bliver aktiv. 
 
2. Oversigt:  De svarbreve, som indtil nu er skrevet på patienten, vil være listet her. Listen 

vil være tom, hvis der endnu ikke er skrevet svarbreve/epikriser på den 
aktuelle patient. 
 
En eventuel liste er bygget op med dato for oprettelse af svarbrevet, 
forsendelsestype (”S” for svarbrev og ”K” for korrespondance brev), initial for 
hvem der har dannet forsendelsen, modtager af forsendelsen, status for 
forsendelsen (se nærmere om dette efter dette afsnit) og til sidst forsendelse 
(EDI eller post). 
 
Status på et afsendt svarbrev/korrespondancebrev kan være som følger: 

 
Ej godk: Svarbrevet er ikke godkendt. 
 
Godk: Svarbrevet er godkendt og vil blive afsendt næste gang EDI-

controlleren kalder op. 
 
Sen + kv: Svarbrevet er afsendt og der er anmodet om at få en positiv 

kvittering retur.  
 Modtageren er ikke tvunget til at sende en positiv kvittering, 

selvom denne er ønsket. 
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NegKv: Svarbrevet indeholder fejl og er ikke gået korrekt ind i 

modtagers system. 
 
PosKv: Svarbrevet er kommet ind i modtagerens system. 

 
 

3. Funktionsknapper: 
 

 <Vis>: Viser det svarbrev der er valgt i listen. Samme effekt opnås ved at klikke på det 
ønskede svarbrev. Hvis svarbrevet endnu ikke er afsendt, kan informationerne 
rettes. 

 

 <Udskriv>: Udskriver det valgte svarbrev. 
 

 <Nyt svarbrev>: Denne knap åbner et nyt svarbrev uden informationer. Nedenstående 
skærmbillede kommer frem. 

 

 <Slet svarbrev>: Sletter det svarbrev der er valgt i listen. 
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3.8.1. Svarbrev 
 
Ved klik på <Nyt svarbrev> åbnes nedenstående skærmbillede. 
Feltet Type kan vælges mellem Svarbrev og Korrespondance. 
 

 
 
1. Forsendelsesoplysninger:  

Afsender:  Er det initial, der er anvendt til at logge ind i MedWin, oprettet i 
initialkartoteket som sekretær eller sygeplejerske, vises initialet på den læge 
der arbejdes på vegne af. 
Er der anvendt et læge initial til at logge ind i MedWin vil dette initial 
anvendes. 
Der kan vælges et andet afsender initial ved at klikke på ”fald-ned-pilen ”. 

 
Det vil kun være muligt at vælge mellem initialer der er oprettet i 
initialkartoteket som læge og har påsat et lokationsnummer på initialet. 

 
Modtager:   Modtager vælges fra de oprettede lister (kontakter). (Se yderligere beskrivelse 

under Arkiv MedWin fanebladet Kontakter eller afsnit 2.1.5.1.) 
Det er også muligt at vælge en modtager der ikke fremgår af listerne. 
Højreklik i feltet giver mulighed for at søge i lokationstabellen, tilføje en valgt 
modtager til listerne samt skifte mellem listerne. 

 
Kan modtageren enten ikke modtage EDI, ikke modtage den valgte type 
forsendelse via EDI eller modtagers EDI-program ikke er opdateret, vil dette 
felt markeres lyserødt. Oplysningerne til at kontrollere disse oplysninger, 
hentes fra lokationstabellen. 

 
Send som brev:  Hvis der vinges af, vil svarbrevet ikke blive sendt elektronisk, men skal 

udskrives på papir.  
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2. Aktionsdiagnose:  Tilføjelse af diagnose til svarbrevet. Den kan angives både i form af en ICD10-
diagnosekode og en fri tekst.   
Man kan benytte knappen <Søg> for at få hjælp til at finde den ønskede 
Diagnose. 
Der søges i ICPC diagnosekoderne. Det er ICD10-diagnosekoden til den valgte 
ICPC diagnose der sættes ind på henvisningen. 
 
(Yderligere vedr. søgning i diagnosekoderne er beskrevet i afsnit 3.2.4.2. ) 

 
3. Kontakter:  Kontaktnotaterne er svarbrevets egentlige indhold. Et kontaktnotat består af 

en dato og selve notatet. Notatet er uformatteret tekst, dvs. det er ikke muligt 
at anvende understregning, kursiv, fed tekst og andre former for tekstlayout. 
I listen til venstre findes alle de kontaktnotater, der indtil nu er skrevet i 
svarbrevet. Hvis et eller flere kontaktnotater vælges i denne liste, vil de blive 
vist i feltet til højre. Der skal være oprettet minimum en kontakt, for at et 
svarbrev kan afsendes. 

   
  CTRL+N indsætter teksten fra nyeste journalnotat. 
 

Funktionsknapper: 
 
<Vis alle>: Alle kontaktnotater i listen vises, dvs. de bliver vist i feltet til højre. 
 
<Slet kontakt>: Sletter det eller de valgte kontaktnotater. 
 
<Ny kontakt>: Bruges, når man vil oprette en ny kontakt til svarbrevet. Cursoren hopper 

automatisk til datofeltet og dobbeltklikker man her, bliver dags dato indsat. 
Skriv selve kontakten i det store felt til højre.  

 
<Annuller>: Annullerer det notat, man er i gang med. 
 
<OK>: Ved klik på <OK>, accepteres kontaktnotatet og det vil være at finde i listen 

under Kontakter. 
 
<Luk>: Lukker svarbrevsbilledet. 
 
<Gem>: Gemmer/opdaterer ændringer, man har lavet på det åbne svarbrev. 

Svarbrevet 
bliver valideret hver gang, der gemmes, så alle obligatoriske oplysninger skal 
være til stede, for at denne funktion kan udføres. 

 
 
Godkendt:  Hvis denne checkboks bliver vinget af, vil svarbrevet få status som godkendt. 

Dette betyder, at den vil blive sendt ved førstkommende EDI-opkald.  
Svarbreve kan også godkendes under Kommunikation  EDI Svarbreve. 

 
 
Det er muligt at overføre et journalnotat til et svarbrev direkte fra journaldelen, se afsnit 3.2.1. 
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3.8.2. Korrespondance 

 
Vælges typen Korrespondance ser skærmbilledet ud som nedenstående: 
 

 
 
1. Forsendelsesoplysninger: er de samme som hvis der var valgt Svarbrev. (Se afsnit 3.8.1.) 
 
2. Korrespondanceinfo: 

 
Prioritet:  Her vælges om Korrespondancen skal sendes med Rutine eller høj prioritet. 
 
Emne: Mulighed for at taste et emne til Korrespondancen. 

 
3. Brevtekst: Fritekstfelt til indtastning af brevteksten. 

CTRL+N indsætter teksten fra nyeste journalnotat. 
 
Det er muligt at overføre et journalnotat til en korrespondance. Dette er 
beskrevet under afsnit 3.2.1. 

 

Funktionsknapper: 
 
<Luk>: Lukker korrespondancebilledet. 
 
<Gem>:  Gemmer/opdaterer ændringer, man har lavet på den åbne korrespondance. 

Korrespondancen bliver valideret hver gang, der gemmes, så alle obligatoriske 
oplysninger skal være til stede, for at denne funktion kan udføres. 

 
Godkendt: Hvis denne checkboks bliver vinget af, vil korrespondancen få status som 

godkendt. Dette betyder, at den vil blive sendt ved førstkommende EDI-
opkald.  

 
Korrespondancen kan også godkendes under Kommunikation  EDI 
Svarbreve. 
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3.9. FMK-online (direkte patientopslag) 
 
I MedWin er det muligt at foretage opslag på FMK-online for den aktive patient via menupunktet Patient  
FMK-online (1) der har genvejen Alt + P + O. 
 

 
 
MedWin benytter brugerens medarbejdersignatur, hvilket benyttes til automatisk at logge ind på FMK-
online uden at brugerne skal vælge signatur eller indtaste kodeord. 
 
Ved opslag på FMK-online vises hovedsiden hvorfra der kan vælges Fælles medicinkort, Recepter, 
Vaccinationer og Individuelle medicintilskud (2). For lægens medhjælp vil disse kun blive vist i det omfang  
brugeren er bemyndiget hertil af lægen, der arbejdes på vegne af.  
 

 
 

 
For nærmere vejledning i bemyndigelse læs mere information fra Sundhedsdatasstyrelsen. Se siden FMK 
for sundhedsprofessionelle og informationsmateriale til sundhedspersonale, hvor afsnit 5.0 i "Vejledning til 
FMK-online.dk" omhandler bemyndigelse.  
 

 

 1 
 

 
2 
 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/vejledning-fmk-online.pdf?la=da
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/vejledning-fmk-online.pdf?la=da
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3.9.1 FMK-online (vaccinationer) 
 
I henhold til Sundhedsloven er det fra 15. november 2015 lovpligtigt for læger at registrere vaccinationer 
elektronisk i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). MedWin indeholder derfor patientopslag på FMK-
online, således at klinikken let kan foretage registrering af vaccinationer i DDV på FMK-online. MedWin 
benytter brugerens medarbejdersignatur til automatisk at logge på FMK-online. For yderligere beskrivelse 
om DDV henvises til Sundhedsdatastyrelsen. 
 
Ved opslag fra MedWin f.eks. med genvejen Alt + P + O, vises hovedsiden for FMK-online, hvorfra der kan 
vælges Vaccinationer (1). 
 

 
 
Når fanen Vaccinationer (1) vælges, fremkommer det elektroniske vaccinationskort. Øverst fremgår 
registrerede vaccinationer (2). Nederst fremgår anbefalede vaccinationer herunder vaccinationsforløb (3). 
 

 

 
1 
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http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-vaccinationsregisteret
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På vaccinationskortet er det muligt at oprette ny eller tidligere vaccination (4), samt se detaljer, godkende 
og redigere oplysninger på eksisterende vaccinationer (5).  
 
For yderligere vejledning omkring registrering af vaccinationer henvises til afsnit 3.0 i "Vejledning til FMK-
online.dk", der findes på siden FMK for sundhedsprofessionelle under ”Informationsmateriale til 
sundhedspersonale”. 
 
Det anbefales at lægen fortsat opretter et journalnotat i MedWin i forbindelse med en konsultation, hvor 
der foretages en vaccination. Den enkelte klinik bør vurdere behov og omfang af denne registrering af 
hensyn til unødvendig dobbeltregistrering. 
 
Behov for fortsat registrering af børnevaccinationer i MedWin´s børnejournal bør ligeledes vurderes i den 
enkelte klinik af hensyn til unødvendig dobbeltregistrering. 
 

 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/vejledning-fmk-online.pdf?la=da
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/vejledning-fmk-online.pdf?la=da
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
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3.9.2 FMK-online (tilskudsansøgning) 
 
I henhold til Sundhedsloven er det fra 15. november 2015 lovpligtigt for læger at ansøge elektronisk om 
individuelle medicintilskud, hvilke kan ansøges om ud fra en vurdering af patientens behov. MedWin 
indeholder derfor patientopslag på FMK-online, således at klinikken let kan foretage ansøgning og 
opfølgning på tilskudsansøgninger via FMK-online. MedWin benytter brugerens medarbejdersignatur til 
automatisk at logge på FMK-online.  
 
Ved opslag fra MedWin f.eks. med genvejen Alt + P + O, vises hovedsiden for FMK-online hvorfra der kan 
vælges Individuelle medicintilskud (1). 
 

 
 
Når fanen Individuelle medicintilskud vælges fremkommer oversigtsbillede over patientens medicintilskud 
og status (2). Her er det muligt at oprette ny ansøgning (3), samt se detaljer og redigere oplysninger på 
eksisterende ansøgninger (4). 
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Sundhedspersonale har også mulighed for at se en samlet status ved at vælge Luk patient (5) eller logge ind 
på FMK-online uden at fremsøge patient. 
 

 
 
Når der ikke er valgt en aktiv patient vises hovedsiden på FMK-online (6) og her kan der vælges Vis 
tilskudsansøgninger (7). 
 

 
 

For yderligere information se siden FMK for sundhedsprofessionelle og informationsmateriale til 
sundhedspersonale, hvor det også er muligt at finde ”Vejledning til ansøgning om medicintilskud via fmk-
online.dk”. 
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http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-faelles-medicinkort/fmk-sundhedsprofessionelle
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/fmk-medicintilskud-2016.pdf?la=da
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/registre-og-services/fmk/fmk-sundhedsprofesionelle/fmk-medicintilskud-2016.pdf?la=da
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3.10. Laboratorierekvisitioner 
 

3.10.1. WebReq 
 
Når der skal rekvireres prøver gøres det via menupunktet PatientLaboratorierekvisitionerWebReq eller 
trykke Shift+Ctrl+F3.  
 
Følgende vindue vises: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brugernavn og adgangskode hentes fra opsætning og kan ikke ændres her.  
Brugere oprettes under Arkiv WebReq. (Se afsnit 2.1.6.) 
 
Der vælges hvilket modul der ønskes benyttet, genvejstasterne  K for Klinisk kemi, M for Mikrobiologi og P 
for Patologi kan benyttes. ”Fald-ned-pilen ” viser en oversigt. 
 
Alt efter hvilket modul der vælges udfyldes felterne Laboratoriekode og Visning med de standardværdier 
der er valgt i opsætningen. Ønskes en anden Laboratoriekode eller en anden visning kan den vælges her. 
 
Indsæt notat i journal vinges automatisk af hvis brugerens opsætning fortæller det, ligeledes vælges 
automatisk det tekstark der er angivet i opsætning. Ønskes et andet tekstark benyttet eller ønskes det ikke 
et notat i journalen, ændres det her. 
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I feltet Bemærkning kan skrives en tekst der indsættes automatisk i journalen. Skrives intet i feltet 
overføres blot følgende til journalen (hvis der er vinge i Indsæt notat i journal): 
 
”Kald til WebReq, kl. 12:41, Lab: SKI - SKIVE KKA, Modul: K - KLINISK KEMI” 
 
 
Ved klik på ”fald-ned-pilen ” i feltet Kopi svar modtager kan vælges en anden læge som så modtager en 
kopi af prøvesvarene. De læger der vises er de eksterne læger der er registreret i initialkartoteket med 
ydernr. og lokationsnummer. 
 
Når der er valgt det ønskede i alle felter klikkes på <Ok> knappen – eller der tastes ”Enter”. 
 
Er brugeren ikke oprettet med både brugernavn og adgangskode til WebReq (oprettes under Arkiv 
WebReq) spørges der efter hvilken anden WebReq bruger der ønskes som rekvirent, når WebReq startes: 
 

 
 
 
Dette giver mulighed for at rekvirere på vegne af andre. 
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3.11. Patientbesked 
 
Der er mulighed for at sende en besked til patienterne via Cure4you ved at vælge PatientPatientbesked i 
menulinjen eller trykke Shift+Ctrl+F2. 
 
Den aktive patient skal være tilmeldt Cure4you dvs. der skal være sat markering ved Tilmeldt Cure4you på 
Patientkortet på fanebladet Cure4you under Ekstra info. 
 
Nederst på skærmbillederne, i statuslinjen, vil der stå om den aktive patient er tilmeldt c4y. 
 

 
 
Gem kopi af besked i følgende journalark: 
 Her vælges hvilken journalark beskeden til patienten skal gemmes i. 
 Ved klik på ”fald-ned-pilen ” vises oversigt over de forskellige journalark. 
 
Diagnosekode: Her er mulighed for at indsætte en diagnosekode 
 
Besked: Indtastningsfelt til besked teksten. 
 
Overfør til journal: Sættes markering heri, vil beskeden blive overført til det valgte journalark. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<OK>: Gemmer den indtastede besked. Beskeden sendes til patienten næste gang 

EDI-controlleren scanner for Cure4you. 
 
<Annuller>: Lukker beskeden uden at gemme det indtastede. 
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3.12. Tider på dagsplan 
 
Denne funktion giver lægen eller sekretæren mulighed for at få overblik over, hvornår den aktive patient 
sidst har haft en konsultation og hvornår fremtidige tider er reserveret. Udover det, er der også mulighed 
for at se, hvilken læge tiden er bestilt hos. Funktionen kan også bruges til at slette tider for patienten. 
Boksen kommer frem, når man klikker på PatientTider på dagsplan i Menulinjen. 
 

 
 
 
Det er ikke muligt at tildele nye tider i dette skærmbillede. 
 
Udskrivning af en patients næste tid og fremtidige tider er kun muligt hvor Bon-printer er tilsluttet.  
 
Tryk på <Næste tid> for at få udskrevet den næste tid, regnet fra nu (systemets kl. og dato). 
Tryk på <Fremtidige tider> for at få udskrevet samtlige fremtidige tider, regnet fra nu (systemets kl. og 
dato). 
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3.13. Cave 
 
Oversigt over caver på den aktive patient. 
 

 
 
 
En cave med høj prioritet vies med rød cirkel med udråbstegn        . 
 
Har en cave en udløbsdato vil denne blive markeret med en overstregning fra og med denne dato. 
 
Ved højreklik på en cave fremkommer følgende muligheder: 
Rediger ”……” : Mulighed for at redigere i caven. 
 
Marker som udløbet / Der bliver påsat en g.d. som udløbsdato. (Overstreges samtidig) / 
Marker som ikke udløbet: Markering for caven er udløbet fjernes 
 
Sæt normal prioritet / 
Sæt høj prioritet: Ændrer cavens prioritet. 
 
Slet…: Sletter caven. 
 

Funktionsknapper: 
<Ny Cave>  Mulighed for at oprette en ny cave. 
<Rediger>  Mulighed for at redigere i caven. 
<Slet>  Sletter caven. 
 

 
 
Cave oversigten viser som standard ikke udløbne caver.  
Skal udløbne caver vises i oversigten, sættes flueben ved Medtag udløbne caver eller ved tryk på (Alt+m) 
Det er kun muligt hvis der ER caver der er udløbet. 
 
Har patienten udelukkende udløbne caver vil fluebenet sættes automatisk så disse vises. 
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Ordineres et præparat som patienten har cave for, fremkommer nedenstående og der kan klikkes 
<Fortryd> eller <Opret alligevel>. 
 

 
 
 

3.13.1. Sådan oprettes ny cave 
 
Klik på <Ny Cave> 
 

 
 
Cave type:  Der kan vælges mellem Indholdsstof, Fri tekst eller ATC koder. 

Indholdsstof foreslås standard. 
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Ved valg af Indholdsstof og ATC – vil søgningen fremfinde match! 

 
Prioritet:  Der kan vælges mellem Høj prioritet og Normal. 
 Høj foreslås standard. (Vises med rødt udråbstegn i cave oversigten). 
 
Debutdato:  Valgfrit om det udfyldes. 

 
Udløbsdato:  Valgfrit om det udfyldes. 
 
Overskrift:   SKAL udfyldes. (max. 70 tegn) 
 
Tekst:  Valgfrit om det udfyldes. (max 255 tegn) 
 
 
 
De oprettede caver vises også på patientens medicinskema under PatientMedicinskema i menulinjen,  
 

trykke F6 eller klikke på            i Kvikmenuen yderst til højre i skærmbilledet. 
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3.14. INR-Skema 
 
I tilknytning til MedWin’s laboratorieskema er et særskilt INR-Skema, hvori patienternes 
koagulationsprøver automatisk afsættes i et INR-diagram. På denne måde opnås et klart overblik over en 
patients udviklingsforløb og man har da et bedre grundlag for at justere medicineringen. Resultaterne i INR-
skemaet hentes fra laboratorieskemaet. 
  
INR-Skemaet hentes frem i Menulinjen PatientINR-skema samt som knap i Laboratorieskemaet. 
 

 
 
Første gang INR-Skemaet vises for en patient, vil det være tomt, da der ikke er lavet referencer til nogle 
laboratorieprøver på forhånd. 
 
INR-Skemaet viser alle prøver på patienten, som har en reference, dog vil kun det sidste års prøver være at 
se, når man åbner skemaet. Ønsker man at se prøver, der er mere end et år gamle, fjernes markeringen i 
feltet Indlæs kun prøver for det sidste år. 
 
Der vises kun 10 prøver ad gangen. Med Scrollbar’en nederst i billedet kan man selv vælge, hvilke 10 
prøver, man vil se. 
 
1. CPR:  Indtast CPR-nr. i Speedbar’en og den pågældende patient bliver aktiv. 
 
2. Individuelle oplysninger: Denne række af felter er til indtastning af individuelle oplysninger på den  

aktuelle patient. 
 
3. Dato, Måling, Medicin: Her vil fremgå dato og prøveresultat (måling). Til hver prøve kan der tilknyttes 

en medicineringstekst  (medicin). Ønskes en mere detaljeret medicinering 

1 
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dobbeltklikkes eller tastes Enter i det pågældende felt, hvorved der vises en 
ugeplan med medicineringstekst til hver ugedag samt et længere felt til fri 
tekst. 

 
 

Funktionsknapper: 
 
<Opsætning>: Laboratorieprøver/-referencer oprettes her. Man skal angive laboratorium og 

prøvekode. Det er muligt at søge på prøverne ved at klikke <Søg prøve>. Når 
den ønskede prøve er fundet, klik <OK>. Herefter skal man klikke på <Tilføj> 
for at indsætte laboratorium og prøvekode på listen. Slut af med <OK> 

 
<Farver>: Farverne på grafen kan justeres med denne knap. Farvevalget vil ikke påvirke 

udskriften. 
 
<Udskrift>: Udskriver INR-Skemaet. Husk valg af printer, bakke og antal eksemplarer. De 

generelle oplysninger, grafen samt medicineringen vil blive vist på udskriften. 
Er den detaljerede medicinering udfyldt for den aktuelle prøve, vil denne 
komme med på udskriften. 

 
Bemærk, at det ikke er muligt at rekvirere eller slette prøver i INR-Skemaet – dette skal gøres i 
Laboratorieskemaet! (se yderligere i afsnit 3.5.4.1.) 
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3.15. Lysbehandling 
 
Benyttes af dermatologer. 
Beskrevet i særskilt tillæg til dermatologerne. 
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3.16. Buckyskema 
 
Benyttes af dermatologer. 
Beskrevet i særskilt tillæg til dermatologerne 
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3.17. Plukliste 
 
Pluklisten giver forskellige muligheder for søgning på patienter: Det er muligt at lave interne statistikker, 
eller breve kan sendes til bestemte grupper af patienter. For at kalde programmet op, vælges  
PatientPlukliste i Menulinjen: 

 
Cprnr: Vil man søge på en bestemt patient, sættes vinge ud for dette felt. Den aktive 

patients CPR-nr. vises i feltet, eller den sidste anvendte CPR-nr. fra 
Speedbar’en. Det kan indtastes andet CPR-nr. 
Sættes ikke vinge, søges på tværs af alle patienter, ud fra oplysningerne i de 
næste felter. 

 
Bundfelter:  Refererer til felterne under Statistik på Patientkortet.  

I søgningen kan man bruge "wildcards". F.eks. Kan man skrive "A*" så får man 
alle hvor der står noget med "A" først, f.eks. "ABC", "A" og "A1". 
Man kan også bruge "?". F.eks. Kan man skive "A?" så får man alle hvor der 
står "A" og et tegn mere, f.eks. "A1" men IKKE "A" og "ABC". 

   
Det er muligt at søge på værdier fra flere forskellige bundfelter. 

 

Hvis man vælger et specifikt bundfelt med en specifik værdi, kan man vælge, 
at værdierne skal udblankes efter udskriften. Sæt vinge i udblank. 
 

Køn: Her kan det vælges, om der skal søges på mænd eller kvinder. Hvis feltet ikke  
Udfyldes, søges der på begge dele. 

 
Medtag også: Her vælges, om søgningen også skal foretages på døde og arkiverede 

patienter. 
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Fødselsdato: Vil man søge på en bestemt fødselsdato (eller i en bestemt periode), sættes 
markering ved Fødselsdato og der indtastes fra og til dato i den ønskede 
periode. Klik <Søg>. Bemærk, når man skriver dato, skal det være med 8 tegn – 
f.eks. 28071999. 

 
Postnr.:  Her kan der skrives et postnr., hvis søgningen skal foretages i et bestemt  

område. 
 

Passanter: Der foretages automatisk en søgning blandt egne patienter. Hvis søgningen 
skal udvides med eller kun foretages på passanter, kan det vælges her. 
 

Initial:  Her kan man vælge, om man vil søge på initialer fra egen praksis eller på  
eksterne læger. 
 

Sygesikringsgruppe: Her er der mulighed for at vælge, om søgningen skal foregå i en bestemt  
sygesikringsgruppe. Hvis der ikke vælges noget her, laves søgningen i alle 
grupper. 
 

Tider på dagsplan: Her kan der vælges, at søgningen skal finde patienter med tider i en bestemt  
periode på Dagsplanen. 
 
 

<Søg>:  Søgningen foretages ud fra de valgte kriterier. Afhængig af opsætningen kan  
den tage lidt tid. Herefter fremkommer boksen Vælg udskrift, hvor man kan 
vælge den ønskede type udskrift. Boksen viser også, hvor mange patienter, 
der opfylder de valgte kriterier. Vælg den ønskede type efterfulgt af <OK> og 
udfyld det skærmbillede, der fremkommer, som nedenfor beskrevet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Udskriv kun en liste med cprnr, navn mv. 
Her er det muligt at vælge, hvilke oplysninger fra bundfelterne 
(statistikfelterne), der skal med på pluklisten. De enkelte felter vælges 
ved at klikke på <Med>>, alle felterne vælges ved at klikke på <Alle>>. 
Derefter vælges der hvor mange kopier, der skal udskrives samt om der 
skal udskrives på skærm eller printer. Hvis der er vinget af i Blank 
bundfelter efter sidste udskrift, vil indholdet af de bundfelter, man har 
søgt på, blive slettet. 

 

 Udskriv patientdata – Medicin, patientkort, journal osv. 
I dette vindue er det muligt at vælge hvilke data, der skal med på 
udskriften samt hvilken periode, dataene skal hentes fra  
Derefter vælges der, hvor mange kopier, der skal udskrives samt om der 
skal udskrives på printer eller gemmes i PLO-format.  
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PLO-Disk bruges, hvis patientens oplysninger skal videresendes på diskette til 
andre læger. I så fald indtastes et filnavn efter eget valg og der klikkes på 
<Gem>. Husk, at der skal være isat en diskette i diskettedrevet. 
PLO-formatet kan medtage patientens stamoplysninger, journal, 
medicinskema, laboratoriesvar, forudsat disse oplysninger er vinget af i 
oversigten. 
PLO-EDI er ikke aktivt herunder. Forsendelse af patientdata via EDI er 
beskrevet i afsnit 8.3.2. 
 

 Udskriv en formular for hver patient 
Når denne mulighed vælges, bliver de valgte patienter i pluklisten indsat på 
den formular der vælges, når MedWin automatisk går over i  
formularprogrammet. Dvs. patientens navn og adresse skal ikke indtastes. 
Udfyld resten af formularen som ønsket og vælg ArkivStart serie udskrift. 
 

 Udskriv en dymolabel for hver patient. 
Denne mulighed fremkommer kun i de klinikker hvor der er installeret en 
dymolabel printer. Efter valg at dette punkt kommer mulighed for at vælge 
hvilken dymoskabelon der skal udskrives med. 

 
 
<Luk>:  Pluklisten lukkes her. 
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3.17.1. Sådan bruges pluklisten 
 
Eksempel 1 
Søgning på patienter, der har fået influenzavaccine: 
 
Sæt en vinge i bundfelter og vælg Vilkårligt felt =INF** og klik på <Søg>. For at bruge denne funktion 
effektivt, kræver det, at der er brugt konsistens ved udfyldelse af patientkort, dvs. alle markeringer for 
influenzavaccinationer begynder med INF. I ”Vælg udskrift” vælges den øverste mulighed ”udskriv kun en 
liste” og klik på <Ok>. Der kommer nu en liste over alle de patienter, der har markeringen INF i de tre første 
tegn i et bundfelt. 
Ønsker man at søge efter patienter, som har fået influenzavacciner i 2007, kan man sætte Vilkårligt felt = 
INF07 (igen forudsat, at man på patientkortene har skrevet INF07 på de pågældende patienter). 
 
 
 
Eksempel 2 
Lave et brev til alle diabetespatienter. 
 
På diabetespatienter skal der f.eks. være skrevet DM i et af statistikfelterne. 
Sæt en vinge i bundfelter og vælg Vilkårligt felt =DM** og klik på <Søg>. I ”Vælg udskrift” vælges den næst 
nederste mulighed ”Udskriv en formular for hver patient” klik <OK>. Pluklisten går nu automatisk til 
formulardelen. I formulardelen vælges det ønskede brev. Skriv teksten i brevet. Når brevene skal skrives ud, 
vælges ArkivStart serie udskrift i menulinjen. Klik <Ja> til at medtage baggrundsbillede på udskrift. Der 
bliver nu udskrevet et brev til hver af de patienter, der er blevet udvalgt via pluklisten. 
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3.18. CPR-opslag (Web) 
 
Ved at vælge dette menupunkt opdateres den aktive patients oplysninger via opslag i CPR-nr. registeret. 
Eventuelle ændringer kan kun ses hvis patientkortet er åbent. 
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3.19. Dymo LabelWriter 
 
Herunder ligger nogle foruddefinerede skabeloner til Dymo LabelWriter. 
(Menupunktet vises kun hvis Dymo LabelWriter og tilhørende nøglefil er installeret.). 
 

 
Start DAgent:  Starter Dymo LabelWriter programmet (hos kunder med egen server). 

Hos kunder på ASP-løsningen startes programmet automatisk. Skulle det være 
blevet lukket ned, kan det startes under F12. 

 
Er programmet startet op, vises grønne ”løbende” pile i nederst højre hjørne 
af skærmen. 

 
Vælg Dymoskabelon..: Oversigt over alle oprettede skabeloner til Dymo LabelWriteren. 
  Det er her muligt at vælge udskrift af flere kopier af samme label. 
 
Oversigt over skabeloner: Her vælges hvilken skabelon der skal udskrives. Der udskrives et eksemplar af 

den valgte label. 
 

I slutningen af hver linje står stations ID på den maskine, som Dymo 
LabelWriteren er sat på. 

 
 
Det er muligt selv at oprette labels til Dymo LabelWriteren. 
Dette er beskrevet i den særskilte vejledning. 
 

3.19. Dymolabels 
 
Foruddefinerede designs, hvor det ikke er muligt at designe nye labels selv. 
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3.20. Labels-patient 
 
Udskrift af labels er brugerdefineret. Opsætningen findes under menupunktet Arkiv Labels. 
 
Den aktuelle patient er klar til udskrivning.  
 
Vælg printer og bakke, der skal skrives ud til. 
Vælg blandt de valgfrie tekster til labelen. Navnet udskrives altid. 
 
 
 
Labels på A4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labels i baner: 

 
 
 
 
 
 
<Udskriv>: Printer labels. Registrerer valg af printer og bakke samt lukker vinduet. 

Det sidst registrerede valg af printer og bakke foreslås, næste gang vinduet 
åbnes. 

 
<Luk>: Lukker vinduet uden at registrere valg af printer og bakke. 
 
Fejlmuligheder: Hvis udskriften af labels ikke er placeret korrekt på A4-arket, eller 

fremrykningen på matrixprinteren ikke er korrekt, er fejlen sandsynligvis, at 
man ikke har valgt den rigtige kombination af printer og papirtype. Vælg et 
andet menupunkt med den rigtige kombination. Hvis det ikke findes, må man 
rette i opsætningen under Arkiv Labels i Menulinjen. 

 
 

Området med de nummererede felter 
viser et A4-ark med labels (i dette 
tilfælde 14 labels i 2 kolonner). De røde 
labels markerer de labels, der bliver 
skrevet ud. 
 
Et klik et andet sted på ”arket”, flytter 
den første label, der skrives ud. 
 
Vælg antal labels med pilene. Hvis 
antallet er større end det resterende 
antal på arket, skrives der ud på næste 
ark. 
 

Vælg antal labels med pilene. 
Labels i baner 

Labels på A4 ark 
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3.21. Cure4you patientlinks 
(Dybt  link/direkte link) 
 
Ved klik på dette menupunkt, startes Cure4you siden op. 
 
For at dette menupunkt bliver aktivt skal ID og Kodeord til Cure4you være indtastet under 
KartotekerPraksisoplysninger, fanebladet Sikkerhed. 
 
ID og Kodeord udleveres af Cure4you. 
Ligeledes skal spørgsmål hertil stilles til Cure4you. 
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3.22. Vis kroniske diagnoser 
 
Er oversigten over kroniske diagnoser allerede aktiv, vil der blive vist et flueben til venstre for menupunktet 
under PatientVis kroniske diagnoser. 
 

Klik på dette menupunkt, genvejstasterne Ctrl+F11 eller klik på ikonet  vil aktivere oversigten. 
 

Oversigten over kroniske diagnoser kan lukkes enten ved klik på dette menupunkt, klik på ikonet  eller 
ved at klikke på krydset i øverste højre hjørne af skærmbilledet Kroniske diagnoser. 
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4.Tidsstyring 
 
MedWin’s tidsstyringssystem opererer på flere plan med såvel et Dagsskema, en Dagsplan samt 
Ugeoversigt og Månedsplan. 
 
Dagsskemaet er først og fremmest til sekretæren, der modtager tidsbestilling for en eller flere læger, mens 
Dagsplanen kan betragtes som den enkelte læges oversigt over egne konsultationer. Det vil sige, at 
sekretærens Dagsskema giver en samlet oversigt over alle lægers dagsplaner med planlagte konsultationer 
samt patienternes henvendelsesårsager. 
 
Til planlægning af konsultationer frem i tiden kan man benytte Ugeoversigten. Ugeoversigten er grafisk 
udformet og angiver med forskellige farver ledige og besatte tider. Månedsplanen fungerer på tilsvarende 
måde og kan desuden bruges til markering af ferier og fravær. 
 
 

4.1. Dagsplan – lægens værktøj 
 
Dagsplanen giver en oversigt over hvilke patienter, der har bestilt tid den pågældende dag, og årsagerne til, 
at de kommer. Planen kaldes frem ved tryk på F2, ved at klikke på øverste ikon             i Kvikmenuen i højre 
side af skærmen, eller vælge Tidsstyring Dagsplan på menulinjen. 
 
Når patienten kommer ind til lægen, dobbeltklikker lægen med musen i det felt, hvor patientens CPR-nr. 
står eller i feltet med patientens navn. Patienten bliver hermed aktiv i Speedbar’en øverst i skærmbilledet. 
Når patienten er aktiv, kan man klikke sig over i f.eks. Journalen, Medicinskemaet, Regninger etc. for den 
pågældende patient. Det er også muligt at give en patient tider via Dagsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 

2 
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1. CPR:  Viser den aktive patients CPR-nr. og navn i Speedbar’en. Husk at skrive CPR-nr. 
ud i ét. 
Afsættes et tid uden CPR-nr. vil den vises som fravær på initialet. 

 
2. Initial:  Ved klik i dette felt kan man skifte mellem læge-initialerne. Som udgangspunkt 

vises det initial man er logget ind med. 
 
3. Fravær:  Er der noteret fravær for en eller flere læger på den aktuelle dag, kan man se 

det her. 
 
4. Dagsplan:  Dagsplanen giver lægen en oversigt over dagens patienter. Under Status kan 

man i rullemenuen vælge, om patienten er ankommet eller konsultationen er i 
gang eller slut. 
Når patienten kører sig sygesikringskort igennem kortlæseren, bliver 
patientens status sat til Ankommet og linjen bliver rød. 
Når patienten får status Igang bliver linjen grøn. 
Når der laves en regning på patienten bliver status Slut og linjen bliver blå.  
 

5. Kortlæser/regning: K = kortlæser.  Er der anvendt kortlæser ved patientens ankomst, bliver der 
vinget af i K og status sættes til ankommet. 

R = regning.  Når der er lavet en regning på patienten, bliver der vinget af i R 
og status sættes til slut. 

 

6. Funktionsknapper:  
 

 < 1 dag tilbage>>: Datoen hopper en dag tilbage i datofeltet. 
 

 <1 dag frem>: Datoen hopper en dag frem i datofeltet. 
 

 <Hop 7 dage>: Datoen hopper 7 dage frem i datofeltet. Antal dage kan ændres ved at klikke i 
feltet på knappen og derefter rette antallet af dage. 

 

 <1. ledige tid>: Første ledige tid på den aktuelle læge kommer frem. 
 

 <Søg cprnr>: CPR-nr. og navn fra Speedbar’en i toppen af skærmen hentes ned i 
Dagsskemaet, så man kan give patienten en tid. 

 

 <Dags dato>: Dagskemaet returnerer til den aktuelle dato. 
 

 <Udskr. notater>: Denne knap findes kun hos Dermatologer, Gynækologer og Neurologer. (se 
yderligere beskrivelse i tillæg til specialet). 

 

 <Udskrift>: Giver adgang til udskriftmenuen, hvorfra man kan udskrive en tidsplan for en 
eller flere læger. Man kan også vælge, hvilket tidsrum udskriften skal 
indeholde, samt hvor mange dage, der skal medtages i udskriften. 

 

 <Opdater>: Bruges til at opdatere Dagsplanen manuelt, så man sikrer, at alle ændringer fra 
andre arbejdspladser og magnetkortlæseren er kommet med.  

 

 <Slet>: Bruges til at slette en markeret tid i Dagsskemaet. 
 

 <Annuller>: Bruges til at annullere indtastninger i tidsbestillingslinjen. 
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4.1.1. Sådan afsættes tider på patienten via Dagsplanen 

 
Eksempel 1: 
En patient ringer ind og vil gerne have en tid hurtigst muligt. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem.  
Find, hvor der er en ledig tid – hvis man ikke umiddelbart kan finde en ledig tid, kan man gå over i 
ugeplanen for at se, hvornår der næste gang er en ledig tid for den pågældende læge.  
Hvis patienten skal have den første ledige tid dobbeltklikkes i feltet Tid. Så får patienten tildelt den første 
ledige tid, og CPR-nr. og navn bliver automatisk udfyldt med den aktive patient samt standardtiden for 
lægen. Skriv årsagen til patientens besøg og ret evt. varigheden af konsultationen. Afslut med <Ok>. 
 
 
Eksempel 2: 
En patient ringer ind og vil gerne have en tid om 18 dage. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem.  
Klik i datofeltet lige under Cpr: Tast den ønskede dato (f.eks. 31092008). Dagsplanen vil herefter finde den 
ønskede dag.  
Skriv den ønskede tid i feltet Tid. Patientens navn og CPR-nr. bliver automatisk udfyldt, når markøren bliver 
placeret i et andet felt.  
Skriv årsagen til patientens besøg og ret evt. varigheden af konsultationen. 
En anden mulighed er at benytte <Hop 18 dage>. Ved den funktion skal man stå på dags dato først. 
 
 
Eksempel 3: 
En patient ringer og vil gerne have flyttet sin tid. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem. 
Først skal den tid, der skal flyttes, findes frem. Hvis patienten ikke kan huske tiden, så gå op på menulinjen 
vælg PatientTider på dagsplan. Der kommer nu en liste over patientens kommende tider, find den tid, 
der skal flyttes.  
Eller gå ind på patientens patientkort, dobbeltklik i feltet <Næste tider>, så hopper MedWin automatisk 
frem til den aktuelle dato.  
I Dagsplanen klikkes der på tiden og vælges <Slet>. Tiden bliver markeret med turkis, der kommer en 
svarboks, der spørger om man vil slette tiden, klik <Ok>.  
Find en ny tid og afsæt den. 
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4.2. Dagsskema – sekretærens værktøj 
 
Dagsskemaet bruges til at registrere tidsbestillinger fra patienter. Den grafiske fremstilling giver et godt 
overblik og en brugervenlig anvendelse.  
Skemaet kaldes frem ved tryk på F3 eller ved at klikke på ikon nr. 2           iKvikmenuen i højre side af 
skærmen. Det er også muligt at vælge Tidsstyring Dagsskema i menulinjen. 
 
Dagsskemaet er inddelt med en lodret, intervalinddelt tidslinje, samt en vandret linje med en oversigt over 
de forskellige læger. Kolonnemarkeringen (de lodrette linjer) kan fjernes/påsættes ved at klikke på den lille 
boks forneden til højre, hvor de to scrollbarer mødes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Cpr:  CPR-nr. for patienten indtastes ud i ét, uden bindestreg. Hvis patienten er 

oprettet, kommer navnet automatisk frem. 
 

Tastes et CPR-nr. på en patient der ikke er oprettet i systemet, sker følgende: 
Er praksis tilknyttet Sundhedsdatanettet, og der under ArkivMedWin, 
fanebladet Webservices er valgt: 
Opret patient:  Oprettes patienten med det samme. 
Vis patientinformationer:  Vises et skærmbillede med patientens oplysninger 

fra CPR-nr. registeret.  
Benyt ikke CPR-nr. opslag:  Patienten skal oprettes manuelt. 
 
Er praksis ikke tilknyttet Sundhedsdatanettet, skal der under ArkivMedWin, 
fanebladet Webservices altid være valgt Benyt ikke CPR-nr. opslag. 
 
Indtastes et ugyldigt CPR-nr., får man beskeden Ulovligt CPR-nr., og der kan 
ikke tildeles en tid. 
 

1 
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Baggrundsfarven i CPR-nr. feltet er hvid for Gr. 1 patienter, Gul for Gr. 2 og 
lyseblå for øvrige grupper. 

 
2. Datofeltet:  Datoen skrives ud i ét i formatet: ddmmåååå (f.eks. 31012010). Hvis man 

indtaster en dato for en søn- eller helligdag, markeres datofeltet med en 
ferskenfarvet baggrund. 

 
3. Tidsbestilling:  Dobbeltklik på en ledig tid i Dagsskemaet og boksen med Ny tid kommer frem. 

Bemærk at de fleste data allerede er registreret. I feltet Årsag kan man skrive 
patientens symptomer. Varighed kan ændres fra standarden efter behov. Der 
kan tilknyttes en Farvekode.  

 
Tiden bliver afsat på den aktive patient. Hvis tiden skal være på en anden 
patient end den aktive, skrives patientens CPR.nr. i Cprnr. feltet, eller 
patienten søges ved hjælp af <Søg patient>, der benytter den samme 
patientsøgning som ved luppen. 
 
Afsættes en tid uden CPR.nr. vil den vises som fravær på initialet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Farvekode: Ved at klikke på pilen til højre i feltet, fremkommer en oversigt 

over de oprettede farvekoder. (Oprettelse af farvekoder er 
beskrevet under afsnit 7.1.2.7.). 

 Er der valgt en farvekode, vil tiden på dagsskemaet været delt i 
2, farven for den almindelige status (Ankommet, I gang, 
Afsluttet) i venstre halvdel og den valgte farvekode i højre 
halvdel. 

 
Det er muligt at få farvekode oversigten vist når dagsskemaet 
er aktivt. Dette er beskrevet under afsnit 4.10 

 
Udskriv Bon: Denne knap fremkommer kun, hvis der under 

KartotekerPraksisoplysninger er sat markering ved  Bruger 
bonprinter.  

  
Klik på <Ok> for at vende tilbage til Dagsskemaet, hvor tidsbestillingen nu er 
registreret. 

 
 

Fravær: Hvis man udelader CPR-nr. i Ny tid/Rediger tid boksen, registreres tiden som fravær for lægen. 
Bemærk: man kan kun skrive i årsagslinjen. 
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Farvemarkering af tiderne: 
Blå: Tider hvor der er skrevet en regning, eller status manuelt er sat til Afsluttet, 

bliver markeret mørkeblå. 
Grøn: Patienten tid er sat til I gang. 
Rød: Når patienten kører sit kort gennem magnetkortlæseren, bliver tiden markeret 

Ankommer. 
Turkis: Er der sat markering ved Automatisk reserver tid under ArkivMedWin 

fanebladet EDI-godkendelse, bliver tider, der er booket via Cure4you, 
reserveret i dagsskemaet med turkis farve, indtil de godkendes. 
(Webtidsbestilling)  

Orange: Ved godkendelse af en tid, der er booket via Cure4you, bliver farvet ændret til 
orange. 

 
 
4. Patientdata:  Bevæges musen hen over de registrerede tidsbestillinger, vises ovenfor de 

aktuelle patientdata, som man har tastet ind. 
 
 

5. Funktionsknapper: 
 

 < 1 dag tilbage>: Datoen hopper en dag tilbage i datofeltet. 
 

 <1 dag frem  >:  Datoen hopper en dag frem i datofeltet. 
 

 <Hop 7 dage>: Datoen hopper 7 dage frem i datofeltet. Antal dage kan ændres ved at klikke i 
feltet på knappen og derefter rette antallet af dage. 

 

 <Dags dato>: Dagsskemaet returnerer til den aktuelle dato. 
 

 <Udskrift>: Giver adgang til udskriftmenuen, hvorfra man kan udskrive en tidsplan for en 
eller flere læger. Man kan også vælge, hvilket tidsrum udskriften skal 
indeholde, samt hvor mange dage, der skal medtages i udskriften. 

 

 <Opdater>: Bruges til at opdatere Dagsskemaet manuelt, så man sikrer, at alle ændringer 
fra andre arbejdspladser og magnetkortlæser er kommet med. Programmet 
opdaterer automatisk efter ca. 2 minutter. 

 
6. Højreklik: Ved at højreklikke med musen på en reserveret tid i Dagsskemaet, fremkommer en  
 funktionsmenu med følgende muligheder. 
 

 Slet tid: Giver mulighed for at slette en allerede reserveret tid. 
 

 Indsæt tid kl. xx.xx Mulighed for at indsætte den slettede tid. 
 

 Giv p.t. 1 min: Har man brug for at klemme en patient ind imellem to tidsbestillinger, kan 
man benytte denne funktion, som giver patienten 1 minut til konsultationen. 
Peg med musen på tiden før, højreklik og vælg Giv p.t. 1 min. Tiden før bliver 
nu afkortet med 1 min. og der afsættes en tid på 1 min. på den aktive patient. 

 

 Ankommet: Når patienten er ankommet, kan det markeres med en rød farve. Systemet 
farver selv tiden rød ved indlæsning af magnetkort. 

 

 I gang: Når patienten er i gang med konsultationen, kan det markeres med en grøn 
farve. 
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 Afsluttet: Når patienten har afsluttet konsultationen, kan det markeres med en blå farve.  
Systemet farver selv automatisk tiden blå, når der registreres en regning på 
patienten 

 

 Blank status: Hvid farve markerer, at der er booket en patient til den pågældende tid, men 
at vedkommende ikke er kommet endnu. 

 
 

7. Antal viste kolonner i dagsskemaet. 
Standard vises det antal der er angivet under Menu opsætningen (under ArkivBrugere). Se 
yderligere under afsnit 2.1.1. 
Rettes antal kolonner på dagsskemaet, vil dette antal være gældende indtil MedWin har været lukket 
ned. 
Når dagsskemaet åbnes igen, efter start af MedWin, vil det igen være antallet fra Menu opsætningen 
der vises. 
 
Der kan bruges følgende genvejstaster: 

 Ctrl+Pil op: Vis en kolonne mere. 

 Ctrl+Pil ned Vis en kolonne mindre. 

 Ctrl+Page up Skifter mellem 6, 16 og 24 kolonner 

 Ctrl+Page down Skifter mellem 24, 16 og 6 kolonner 
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4.2.2. Sådan afsættes tider på patienten via Dagsskemaet 

 
Eksempel 1: 
En patient ringer ind og vil gerne have en tid hurtigst muligt. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem. 
Find hvor der er en ledig tid – hvis man ikke umiddelbart kan finde en ledig tid, kan man gå over i 
Ugeplanen for at se, hvornår der næste gang er en ledig tid for den pågældende læge. Dobbeltklik på tiden 
og boksen med Aktuel tid kommer frem. Skriv årsagen til patientens besøg og ret evt. varigheden af 
konsultationen. Afslut med <Ok>. 
Alternativt kan funktionen TidsstyringLedig tid eller Ctrl+F7 med fordel anvendes. 
 
Eksempel 2: 
En patient ringer ind og vil gerne have en tid om 18 dage. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem. 
Klik i datofeltet lige under CPR-nr.: Tast den ønskede dato (f.eks. 31092008). Dagsskemaet vil herefter finde 
den ønskede dag – dobbeltklik på tiden og boksen med Aktuel tid kommer frem. Skriv årsagen til patientens 
besøg og ret evt. varigheden af konsultationen. 
En anden mulighed er at benytte <Hop 18 dage>. Ved den funktion skal man stå på dags dato først. 
 
Eksempel 3: 
En patient ringer og vil gerne have flyttet sin tid. 
 
Start med at taste patientens CPR-nr. i øverste venstre hjørne – patientens navn kommer automatisk frem. 
Først skal den tid, der skal flyttes, findes frem. Hvis patienten ikke kan huske tiden, så gå op på menulinjen 
vælg PatientTider på dagsplan.   
Eller se under Næste tider på patientkortet og dobbeltklik på tiden. Systemet hopper så direkte over til den 
næste tid. Der kommer nu en liste over patientens kommende tider, find den tid der skal flyttes. I  
Dagsskemaet højreklikkes der på tiden og vælges Slet tid. Find den nye tid og højreklik på den, vælg Indsæt 
tid kl --:-- , patienten får nu den nye tid. 
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4.3. Ugeplan 
 
Ugeplanen er bygget op efter samme princip som Dagsskemaet, dog vises der kun et initial ad gangen. Den 
bruges til at give et bedre overblik over hele ugen, end Dagsskemaet gør. Ugeplanen kaldes frem ved at 
trykke Shift + F1, ved at klikke på            i Kvikmenuen i højre side af skærmen eller vælge  
 

TidsstyringUgeplan i menulinjen. 
 
Under ArkivMedWin, fanebladet Tidsstyring, er det muligt at vælge hvilket tidsinterval der skal vises, om 
man ønsker weekends vist samt om farvekoderne på de faste tider skal vises. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bevæges musen hen over de registrerede tidsbestillinger, vises ovenfor de aktuelle patientdata, som man 
har tastet ind. 
 
1. Cpr:  Viser den aktive patients CPR-nr. og navn i Speedbar’en. Husk at skrive CPR-nr. 

ud i ét. 
 
2. Tidsbestilling:  Foretages på samme måde som i Dagsskemaet. Dobbeltklik på en ledig tid i 

ugeplanen og boksen med Aktuel tid kommer frem. Bemærk, at de fleste data 
allerede er registreret. I feltet Årsag kan man skrive patientens symptomer. 
Varighed kan ændres fra standarden efter behov. Klik på Ok for at vende 
tilbage til ugeplanen, hvor tidsbestillingen nu er registreret. 

 
Fravær: Udelades CPR-nr. i Aktuel tid boksen, registreres tiden som fravær for 
lægen. 

 
3. Status:  De farvede markeringer fra Dagsskemaet og Dagsplanen går igen. 
 

1 
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4. Dato og Uge:  Her står datoen for den første ugedag i den aktuelle uge. Bemærk, at man kun 
kan indtaste datoen for en mandag her. Datoen ændres i øvrigt automatisk, 
når man bladrer i feltet Uge. For at vælge, klikkes på ”fald-ned-pilen” . 

 
5. Initial:  Her kan man ændre initialer, hvis man ønsker at se Ugeplanen for en anden 

læge end den, man er logget på som. For at vælge, klikkes på ”fald-ned-pilen 
” 

 
6. <Opdater>: Bruges til at opdatere Ugeplanen manuelt, så man kan se de ændringer, der er 

blevet foretaget på de andre arbejdspladser og fra magnetkortlæseren.
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4.4. Månedsplan 
 
Månedsplanen bruges typisk til markering af ferie eller andet fravær på et enkelt initial ad gangen, da den 
giver et overblik over et længere tidsforløb. Planen kaldes frem ved tryk på Shift + F2 eller ved at klikke på 
          i Kvikmenuen i højre side af skærmen. Eller vælge Tidsstyring Månedsplan på menulinjen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Initial:  Vær helt sikker på, at du har valgt det rigtige lægeinitial, inden der markeres 

fravær. 
 
2. År/måned:  Her indtastes den måned, man ønsker en oversigt over. 
 
3. Valg af dato:  Der er flere muligheder for at vælge hvilke datoer, der skal vedhæftes fravær. 

Ugenr.: Hvis man klikker på et ugenr., vil hele ugen blive markeret. 
Ugedag: Hvis man klikker på en ugedag, f.eks. torsdag, vil alle torsdage i 

måneden blive markeret. 
Dato: Hvis man klikker på en enkelt dato, gælder fraværet kun for 

denne ene dag. 
 
4. <Vedhæft fravær>:  Når man har markeret uge, ugedag eller en bestemt dato, kan man registrere 

fraværet på funktionsknappen <Vedhæft fravær>, som bringer nedenstående 
boks frem. 
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Tid:  Her indtastes, fra hvilket tidspunkt på dagen fraværet er 

gældende. 
Varighed:  Antal minutter lægen er væk. Klik på <Hele dagen>, hvis 

lægen er væk hele dagen eller ugen. 
Årsag:  Skriv evt. årsag til fraværet. 

 
Hvis der er afsat tidsbestillinger i den periode, hvor der vedhæftes fravær, vil programmet fortælle det, 
fraværet vil i så fald ikke blive registreret. 
Det er muligt at slette fravær, der er påsat via månedsplanen. Det gøres ved at gå ind i 
dagsplan/dagsskema og slette fraværet på hver enkelt dag. 
Bemærk: ”Tilbagevendende” fravær som frokostpauser og lignende afsættes under TidsstyringFaste 
tider. (Yderligere beskrevet under afsnit 4.8.) 
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4.5. Kalender 
 
Kalenderen bruges udelukkende til at give et overblik over det næste halve år. Kalenderen kaldes frem ved 
tryk på Shift + F3 eller ved at klikke på            i Kvikmenuen i højre side af skærmen. Eller vælge 
TidsstyringKalender i menulinjen. 
 

 
 
Fra kalenderen kan man med et enkelt klik på en dato hoppe direkte over i Dagsplanen eller Dagsskemaet. 
Hvis man er logget på som læge, vil man automatisk komme over i Dagsplanen ved klik på en dato i 
kalenderen. Hvis man er logget på som sekretær, vil man automatisk komme over i Dagsskemaet ved klik 
på en dato i kalenderen 
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4.6. Remindere 
 
Reminderen kan bruges som en hjælpende hånd til at huske. Den kan betragtes som en lille lommebog, der 
kommer med små huskesedler på den aktuelle dag. Reminderen kaldes frem ved tryk på Shift + F4 eller ved 
at klikke på            i Kvikmenuen i højre side af skærmen. Eller TidsstyringRemindere i menulinjen. 
 
Dobbeltklikkes på CPR-nr. i reminderen bliver patienten aktiv. 
 
1. Remindere:  Der er 2 typer remindere. Den røde notesbog betyder, at det er en privat 

huskeseddel, mens den blå bruges til meddelelser vedrørende patienter. 
 

 
 
2. Sortering:  De blanke felter øverst i skærmbilledet kan bruges til at sortere/søge i 

reminderne, hvis der er mange. Ønsker man f.eks. kun at se remindere for en 
bestemt dato, kan man begrænse antallet af remindere ved at skrive datoen i 
det blanke datofelt. 

 
3. Ok:  Når en reminder er læst, kan man vinge den af i Ok-feltet. Den lille notesblok 

øverst i skærmbilledet forsvinder. Reminderen er ikke slettet, men er gjort 
inaktiv. 

 
4. Indeksering:  Bruges til at vælge, i hvilken rækkefølge reminderne skal vises. Marker en af de 

fem muligheder. 
 

5. Funktionsknapper:   
 

 <Slet OK>: Sletter alle remindere, der er vinget af i Ok. 
 

 <Udskrift>: Giver adgang til udskriftmenuen, hvorfra man kan udskrive en liste over
 reminderne for en eller flere læger for en bestemt dato. 
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 <Opdater>: Bruges til at opdatere Reminder manuelt så man sikrer, at alle ændringer er 
 kommet med. Programmet opdaterer automatisk efter 2 minutter. 

 

 <Slet>: Bruges til at slette en enkelt, markeret reminder. 
 

 <Indsæt>: Klik på knappen fremkalder følgende skærmbillede til oprettelse af ny 
reminder. 

 
Initial: 
I rullemenuen vælges, hvilken læge reminderen skal gælde for. 
 
CPR-nr. + navn: 
Den aktive patient fra Speedbar’en skrives automatisk ind i den Ny Reminder. 
 
Ønsker man en anden patient, kan man enten skrive vedkommendes CPR-nr. i 
feltet eller benytte knappen <Søg patient> til at finde den rigtige patient. 
 
Hvis man udelader CPR-nr. og navn bliver reminderen privat og dermed rød i 
Speedbar’en. Remindere vedrørende patienter er blå. 
 
Dato + tid: 
Datoen bestemmer, hvornår reminderen skal træde i kraft. 
 
Tekst: 
Her er plads til at skrive selve huskesedlen. F.eks.: Møde med revisoren. 
 
Type: 
Bruges til kort (maks. 3 karakterer) at beskrive, hvad reminderen omhandler. 
Giver mulighed for senere sortering/søgning ved indtastning af forkortelse i 
øverste linje. Man kan f.eks. give alle private remindere forkortelsen PRV og 
alle patienter, der skal have foretaget en gynækologisk undersøgelse 
markeringen GU. 

 
Bemærk, det er ikke muligt at rette i en reminder. Hvis der er fejl i en reminder, skal den slettes, og der 
laves en ny. 
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4.6.1. Sådan bruges remindere 
 
Sådan laves en reminder på en patient. 
Gå ind i Reminder. Vælg <Indsæt>. I skærmbilledet Ny reminder foreslås initialet på den læge, der er logget 
på, samt navn og CPR-nr. på den aktive patient. Hvis reminderen ikke skal bruges på den læge, der er logget 
på, så vælg et andet initial. Hvis det er en anden patient end den aktive, der skal sættes en reminder på, 
skal der vælges en anden patient. Det gøres ved at taste patientens CPR-nr. ind eller søge en patient ved 
hjælp af skærmknappen <Søg patient>.  
Når datoen skal udfyldes, kan den skrives, eller det er muligt at dobbeltklikke i feltet, så udfyldes feltet med 
dags dato. Hvis der dobbeltklikkes i feltet tid, bliver det også udfyldt automatisk. Udfyld teksten til 
reminderen. Skriv eventuelt, hvilken type reminder det er, med op til tre selvvalgte bogstaver. Tryk <OK>  
reminderen er nu lavet. Når patienten er aktiv, kommer der en blå notesblok i speedbar’en. For at se 
teksten til reminderen, dobbeltklikkes der på den blå notesblok. 
 
 
Sådan laves en generel reminder. 
Gå ind i Reminder. Vælg <Indsæt>. I skærmbilledet Ny reminder foreslås initialet på den læge, der er logget 
på, samt navn og CPR-nr. på den aktive patient. Hvis reminderen ikke skal bruges på den læge, der er logget 
på, så vælg et andet initial. Når reminderen er generel, skal CPR-nr. feltet og navnefeltet være tomme. Når 
datoen skal udfyldes, kan den skrives, eller det er muligt at dobbeltklikke i feltet, så udfyldes feltet med 
dags dato. Hvis der dobbeltklikkes i feltet tid, bliver det også udfyldt automatisk. Udfyld teksten. Skriv 
eventuelt, hvilken type reminder det er, med op til tre selvvalgte bogstaver. Tryk <OK>. Reminderen er nu 
lavet. Nu er der en rød notesblok i speedbar’en, det kan ses i alle MedWin’s hovedskærmbilleder på denne 
arbejdsplads. For at se teksten til reminderen, dobbeltklikkes på den røde notesblok. 
 
 
Remindere som huskeliste. 
Det er muligt at bruge listen over remindere som en huskeliste over de opgaver, der skal laves. Når 
reminderen er skrevet ind, kommer den på oversigtslisten. Når opgaven er fuldført, kan der sættes en vinge 
i ok eller reminderen kan slettes. 
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4.7. Ledige tider 
 
Ledige tider kan bruges til hurtigt at finde den næste ledige tid hos en læge på en bestemt dag. Funktionen 
kaldes frem under Tidsstyring Ledige tid i Menulinjen øverst i skærmen eller ved at trykke på Ctrl + F7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dato:  Datoen skrives ud i ét i formatet: ddmmåååå (f.eks. 31012000). Hvis man 

indtaster en dato for en søn- eller helligdag, markeres datofeltet med en 
ferskenfarvet baggrund. 

 
2. Initial:  Ved klik i dette felt på ”fald-ned-pilen ”, kan man skifte mellem 

lægeinitialerne. 
 

3. Funktionsknapper: 
 

 < 1 dag>: Datoen hopper en dag tilbage i datofeltet. 
 

 <1 dag >: Datoen hopper en dag frem i datofeltet. 
 

 <7 dage>: Datoen hopper 7 dage frem i datofeltet. Antal dage kan ændres ved at klikke i 
feltet på knappen og derefter rette antallet af dage. 

 

 <Dags dato>: Menuen for ledige tider returnerer til den aktuelle dato. 
 
4. <Afsæt tid>:  Marker en af de ledige tide i hovedboksen og klik på <Afsæt tid>. Den 

velkendte boks fra Dagsskemaet kommer frem, hvorefter en tid kan gives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

2 

3 

4 





4.8. Tidsstyring - Faste tider 

 281 

4.8. Faste tider og tidsmasker 
 
Faste tider og tidsmasker kan anvendes til at indtaste faste fraværsårsager som f.eks. pauser eller møder i 
bestemte tidsrum. Ønsker man f.eks. at holde frokost hver dag på samme tid, kan dette registreres i 
Dagsplanen og Dagsskemaet på følgende måde: 
 
Vælg TidsstyringFaste tider i Menulinjen øverst i skærmen. Følgende billede kommer frem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Ny maske>   Opretter en ny maske med navn – f.eks. Telefontid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<Ændre maske> Ændrer maskens navn. 
 
<Slet maske> Sletter masken.  

Er masken anvendt til at tilføje faste tider på dagsskemaet, vil disse ikke blive 
slettet. 
 

<Tilføj tid>  Her indtastes tidspunkt for masken og dens varighed.  
Tast f.eks. 08.00 i tiden og angiv varigheden til 60 minutter.  
Årsag = Telefontid.  
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Farvekode: giver mulighed for at vælge hvilken farve den afsatte tid skal have i 
dagsskemaet.  
Er der ikke valgt en farvekode vil den afsatte tid være markeret med blå farve.  
(Se yderligere om oprettelse af farvekoder under afsnit 7.1.2.7.) 

 
Når masken er oprettet kan den bruges til at blokere tider i dagsplan/dagsskema, så der ikke bliver sat 
patienter på i f.eks. telefontiden. 
 
<Ændre tid>  Her ændres tiden i den markerede maske, f.eks. varigheden eller farvekoden. 
 
<Fjern tid> Fjerner tiden helt fra den markerede maske, så denne er tom. 
 
<Slet faste tider>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I dette skærmbillede vælges masken der skal bruges som udgangspunkt for 

sletningen, perioden der skal slettes i, samt for hvilke initialer der skal slettes. 
Når valgene er foretaget klikkes der på <Slet>.  

 
Der bliver ikke slettet faste tider, der er ændret i forhold til masken på 
følgende punkter: tid, varighed, årsag, initial, CPR-nr. 

 
<Vedhæft maske>  Herunder angives, hvilke ugedage og hvilke uger masken skal gælde. Husk også 

at vælge, for hvilken læge masken skal gælde. 
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Per Dag/Uge  betyder, at man vælger nogle bestemte ugedage i et 

bestemt antal uger, hvor masken skal gælde. 
eller 
Per Dato  betyder, at man vælger en start- og slutdato for masken, 

hvor alle 7 dage i den mellemliggende periode får masken 
vedhæftet – også søn- og helligdage. 

 
I tidsangivelsen for ugerne kan man skrive et interval, f.eks. 1-52, så gælder 
masken for uge 1 til og med uge 52. Hvis opsætningen skal gælde udvalgte 
uger, skrives uge numrene adskilt af et komma, f.eks. 20,23,25. 
 
Initialer: Vælg hvilke initialer masken skal gælde. 
 
Vedhæftningsmetode: Findes der allerede tider på det tidspunkt den faste tid 

skal tilføjes, kan man vælge om de eksisterende tider skal 
springes over eller de skal overskrives. 

 Vælges at overskrive andre tider, vil der blive vist en 
oversigt over de eksisterende tider. Dette skal accepteres 
inden de overskrives. 
Uanset hvad der vælges, vil der vises en oversigt over de 
tider der enten vil blive overskrevet eller sprunget over. 
Det er muligt at udskrive denne liste. 

 
<OK>  De afsatte tider vil fremover blive markeret med den valgte 

farvekode eller blå farve i Dagsskemaet, ligesom den vil stå 
under fravær i Dagsplanen.  

 
Vær opmærksom på at fravær, der er opsat via faste tider, kan slettes på de enkelte dage i hhv. 
Dagsplan/Dagsskema. Eller de kan slettes ved hjælp af knappen <Slet faste tider> 
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4.8.1. Sådan oprettes og slettes tidsmasker 
 
Eksempel 1: 
Der skal afsættes en fast tid til et internt møde i praksis hver onsdag kl.10-11 i ulige uger. 
 
Gå ind i TidsstyringFaste tider. Vælg <Ny maske> og kald masken Internt møde tryk <OK>. Vælg <Tilføj 
tid>. Her angives tid:10.00, varighed:60, årsagen til masken: Internt møde samt tilføje farvekode., tryk 
<OK>. I ”Vedhæft tidsmaske” angives onsdag som den valgte dag. I uge skrives de uger (her ulige), mødet 
skal holdes i, adskilt af et komma. I Initialer vælges de initialer, masken skal gælde for. Under 
vedhæftningsmetode vælges, om der skal springes over, hvis anden tid findes, eller om der skal overskrives 
andre tider. Hvis der vælges at overskrive, slettes alt, også patienttider. For at godkende vælges <OK>.  
 
 
Eksempel 2: 
Der skal afsættes tid til frokost hver dag hele året. 
 
Gå ind i TidsstyringFaste tider. Vælg <Ny maske> og kald masken Frokost tryk <OK>. Vælg <Tilføj tid>. 
Her angives tid: 12.00, varighed: 30, årsag til masken: frokost, tilføj farvekode og tryk <OK>. I vedhæft 
tidsmaske hakkes af i mandag til fredag som de valgte dage. I uge skrives de uger, frokosten skal afholdes i. 
Her er det alle årets uger, så der skrives 1-52. I Initialer vælges de initialer, masken skal gælde for. Under 
vedhæftningsmetode vælges, om der skal springes over, hvis anden tid findes, eller om der skal overskrives 
andre tider. Hvis der vælges overskrives, slettes alt også patienttider. Det er dog muligt at udskrive en liste 
over slettede tider. For at godkende vælges <OK>.  
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4.9. Kortlæser defekt 
 
Er kortlæseren defekt i en periode, sættes markering under TidsstyringKortlæser defekt, blot ved at 
klikke på menupunktet. 
Det vil herefter fremgå af afregningen til Sygesikringen at kortlæseren har været defekt. 
 
Funktionen deaktiveres ved at markere menupunktet igen og vingen forsvinder. 
 
Markeringen bliver slettet når MedWin lukkes. Er kortlæseren defekt i flere dage, skal der sættes markering 
hver morgen. 
 

4.10. Vis farvekodeoversigt 
 
Ved klik på TidsstyringVis Farvekodeoversigt bliver oversigten over de oprettede farvekoder vist når 
dagsskemaet er aktivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vis auto: Markering heri bevirker at oversigten automatisk vil vises, når man går ind på dagsskemaet.  
 Oversigten fjernes igen, når dagsskemaet forlades. 

 
(Oprettelse af farvekoder er beskrevet yderligere i afsnit 7.1.2.7.) 
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5. Afregning 
 
Under punktet Afregning i Menulinjen findes programmets moduler til afregning med patienter og 
Sygesikringen. Derudover findes funktionen Initialstatistik, som kan bruges til at lave en statistisk opgørelse 
over indtjeningen for de forskellige læger. 
 
For Dermatologer, Gynækologer, Neurologer, Speciallæger og Kiropraktorer er afregningsdelen beskrevet 
i særskilt tillæg til manualen. 

5.1. Regninger 
 
Regninger bruges til at registrere og udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9 
ved at klikke på            i Kvikmenuen i højre side af skærmen eller AfregningerRegninger. 
 
 

 
 
Hvis der er kørt et sundhedskort igennem, vil der blot være vist et sygesikringskort med et grønt flueben 
over. Hvis ikke, er der en rød streg over sundhedskortet, og man har mulighed for at markere: 

 
Glemt: Hvis patienten har glemt sit sundhedskort. 
Itu: Hvis patientens sundhedskort er defekt, eller der er systemfejl. 
Ikke anvendt: Hvis kortmarkering ikke er påkrævet i forbindelse med regning.  
Fejl/korrektion: Hvis der er tale om opfølgning på en fejl-/korrektionsregning. 
3. person/brev: Hvis det er en konsultation ved 3. person eller pr. brev. 
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Det er kun nødvendigt at køre patientens kort igennem EN gang pr. dag. Alle regninger, der registreres 
på den dato, efter det tidspunkt kortet er indlæst, vil blive kortmarkeret. 

 
Vær opmærksom på, at forældres sygesikringskort ikke kan anvendes til børn, der har fået deres eget 
sygesikringskort. Kun i tilfælde, hvor forælderen er værge til barnet, vil forældrenes kort fungere som 
kortmarkering på barnets regning. I så fald skal sygesikringsgruppen på barnet være ”0” på 
patientkortet (se afsnit 3.1) og der skal være markeret en værge under familierelationer. 

 
1. Stamdata:  Øverst i skærmbilledet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de er 

registreret i patientkortet. Man kan ikke ændre i patientoplysningerne her.  
 
2. Afregn på: Læge: Ved oprettelse af en regning påsættes lægeinitial ud fra den læge 

medhjælperen arbejder på vegne af. Det kan ændres ved at ændre på vegne af 
initialet i øverste højre hjørne af skærmbilledet. 
 
Oprettet af: Her indsættes initialet på den som oprettede regningen, f.eks. en 
medhjælper. 

 
3. Afregningsoplysninger: Under afregningsoplysninger findes en række informationer, man kan indstille 

ved udfærdigelse af en regning: 
 

 Dato/tid: Dato og tid udfyldes automatisk med dags dato og klokkeslæt. Ønskes et andet 
Tidspunkt, kan dette ændres. Husk at skrive ændringerne i samme format, som 
de oprindelige indtastninger. 
 

 Vagtregning: Når regningen er en vagtregning, kan man vinge af i dette felt, hvorved 
patientoplysninger begrænses til CPR-nr., da patienten ikke nødvendigvis er 
registreret i patientkortdatabasen. I så fald indtastes CPR-nr. ikke i 
Speedbar’en, men i det CPR-nr. felt, der fremkommer nedenunder. Husk at 
rette vagttype og kategori. 

 

 Fast debitor: Bruges typisk i forb.m. kontoafregning, hvor flere regninger skal betales af 
samme debitor. Hvis feltet er vinget af, vil der på efterfølgende regninger, der  
registreres som kontoafregning, blive afregnet på det samme initial, som det 
først indtastede. 

 

 Vagttype/cprnr: Her kan man vælge vagttype, hvilket typisk bestemmes af tidspunktet på 
dagen. Standardvalget er Normalvagt. 

 

 Sikringsgruppe: Viser patientens sikringsgruppe fra patientkortet. Gruppen kan ændres, f.eks. 
til 3, hvis der skal skrives en privatregning til patienten 

 

 Kategori: I rullemenuen vælges hvilken kategori, regningen skal registreres under. Det 
er kun aktuelt ved vagtregninger. 

 

 Kopier af udskr: Her kan man justere antallet af regninger, der ønskes udskrevet. 
 

 Kontant regning: Bruges ved gruppe 2 og 3 (selvbetalere), hvis regninger betales kontant. Der 
kommer til at stå ”kontant” på den udskrevne regning. Beløbet bliver 
automatisk overført til kassebeholdningen. 
(En kontant regning vil ikke blive registreret på patientens konto i 
bogholderimodulet.) 
 

 Betalt – Dankort: Endnu ikke implementeret. 
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 E-faktura: Sættes markering heri vil der blive startet en e-faktura når regningen 
registreres. 
E-fakturering er beskrevet yderligere i afsnit 5.1.2. 

 

 Kontoafregning: Kan f.eks. bruges, hvis en privatregning skal betales af en kommune og ikke  
patienten. Husk at vælge det initial, der skal afregnes på. Initialet skal være 
påført kontonr. (se initialkartotek under afsnit 7.3). 

 
4. Statistikfelter:  Kan bruges til at udfylde statistikfelterne på lægeregningen ifølge gældende 

overenskomst. Disse statistikfelter registreres på afregningen til sygesikringen 
og skrives ud på papirregningen. Der er ingen automatik forbundet med disse 
felter. 

 
 
5. Ydelsesoversigt:  Felterne i den nederste del af skærmbilledet bruges til at vise regningens 

indhold. Ved at placere markøren i ydelsesfeltet og klikke på luppen i 
Speedbar’en, fremkaldes en komplet oversigt over de forskellige ydelser. Her 
kan ydelserne vælges én af gangen, og priserne på disse udfyldes automatisk 
med de beløb, der står i honorarkartoteket (yderligere beskrivelse i afsnit 
7.1.2.3.) 

 
 

6. Funktionsknapper: 
 

 <Kortbet.> Er endnu ikke implementeret. 
 

 <Kreditnota>: Her kan vælges mellem registrering som kreditnota eller regning. 
 

 <Tlf. kons>: Bruges på samme måde som ikonet med telefonen i Speedbar’en til afregning 
  af telefonkonsultationer. Prisen på konsultationen påføres automatisk. 
 

 <Kons.>: Bruges til afregning af alm. konsultationer. Prisen på konsultationen påføres 
  automatisk. 
 

 <Besøg>: Hvis der på patientkortet er anført afstand i km til patienten, kan man 
registrere besøg ved hjælp af denne knap. Systemet finder selv det relevante 
ydernr. 

 

 <Slet>: Klik på den linje, som ønskes slettet. Linjen markeres derved med en stiplet 
  linje, hvorefter den kan slettes ved at klikke på <Slet>. 
 

 <Forklaring>: Fungerer som en note, der kan påføres en gruppe 3 regning. Der kan 
  knyttes 2 tekstlinjer til hver regning. 
 

 <Registrer>: Registrerer regningen til Sygesikringen uden at udskrive til printer. 
 

 <Udskrift>: Registrerer regningen og udskriver til printer. 
 

 <Tom Regn>: Udskriver en tom regning, der f.eks. kan benyttes ved sygebesøg. 
 

 <Annuller>: Annullerer hele regningen. 
 

 <Gamle rg.>: Giver adgang til en oversigt over tidligere regninger til patienten. Her kan man 
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  slette en gammel regning ved at markere den og derefter klikke på <Slet>. For 
at se en gammel regning, markeres den, og derefter klikkes på <OK>. Man kan 
rette i gamle regninger, så længe de ikke er afregnet med Sygesikringen. Når 
man har foretaget ændringer i en regning, skal man klikke på <Opd Reg.> eller 
<Udskrift> for at opdatere regningen. 
 
Status: 
Ikke behandlet:  Der er ikke lavet sygesikringsregnskab (eller foretaget 

finansoverførsel). Regningen kan rettes eller slettes. 
 
Afregnet  Der er lavet sygesikringsregnskab og regningen kan ikke rettes 

eller slettes. 
 
Overført Der er foretaget finansoverførsel til bogholderiet. (Kræver at 

bogholderimodulet er installeret). Regningen kan ikke rettes 
eller slettes. 

 
Afregnet og overført: Der er lavet sygesikringsregnskab og regningen er 

overført til bogholderiet. 
 
 
E-Faktura: Her vises om en regning blev sendt som e-faktura. 

     
Er en regning ikke tidligere sendt som e-faktura, er det muligt at hente den 
frem fra <Gamle rg.> og sætte markering ved E-Faktura. Når der klikkes på 
<Opd. Reg> vil e-faktureringsprogrammet startes op og e-fakturaen kan 
udfyldes og sendes. 

 
Er en regning tidligere sendt som e-faktura, kan der oprettes en ny e-faktura, 
ved at hente regningen frem fra <Gamle rg.> og klikke på <Opd. Reg>. Herved 
startes e-faktureringsprogrammet og e-fakturaen kan udfyldes og sendes. 

 
Det er dog en betingelse at den gamle regning har status Ikke behandlet. 

 
 
 
Der udskrives automatisk FI-Indbetalingskort ved udskrift af regning til gruppe 2 og gruppe 3 patienter, hvis 
feltet ”Kreditornr.” er udfyldt under KartotekerPraksisoplysninger.
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5.1.1. Moms på regning (attester) 
 
For at kunne få beregnet moms for attester på regningerne skal der: 

 I honorartabellen, under Gr. 18 – Attester, non sygesikrings, være sat markering for Moms, på de 
attester, hvor der skal beregnes moms. 

 

 være oprettet en moms ydelse, der anvendes til beregning af moms.  
(Også under Gr. 18 – Attester, non sygesikrings.)  

Se yderligere beskrivelse af oprettelse og ændring af ydelser under afsnit.7.1.2.3. 
 
For at kunne lave beregning af moms på regningen skal Sikringsgruppen ændres til: 3 – selvbetaler. 
 
Når attestens ydelse registreres på regningen, vil moms ydelsen blive tilføjet og beløbet udregnet 
automatisk. 
(Det gælder dog ikke i klinikker med ”Speciallæge” i praksistypen. Se det specielle tillæg til denne 
praksistype). 
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5.1.2. E-faktura 
 
E-faktura modulet anvendes når der skal sendes en elektronisk faktura til en kommune el.lign. 
 
 
For at aktivere E-faktura modulet, skal følgende betingelser være opfyldt på regningen: 
 
Sikringsgruppe: Der skal være valgt ”3-Selvbetaler” 
 
E-Faktura: Der skal være vinge i feltet E-Faktura. 
 
Ydelse: Der skal vælges en relevant ydelse. 
 
 
Ved klik på <Registrer> eller <Udskrift> fremkommer følgende skærmbillede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felter markeret med gul farve skal være udfyldt, for at e-fakturaen kan sendes. 
Felter markeret med grøn farve kan udfyldes, hvis oplysningerne ønskes medsendt. 
 
OBS! vær opmærksom på feltet ”Dim. kontostreng”:  
Har kommunen oplyst en ”Dim. kontostreng” SKAL dette indtastes i feltet. 
 
 
1. Ordredata:   

Ordre- /rekvisitionsnummer og Ordredato  Skal udfyldes.  

2 
 

1 
 

3 
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Ordre- /rekvisitionsnummer skal oplyses af kommunen og findes på den 
rekvisition, kommunen har sendt. Er intet oplyst fra kommunen, udfyldes med 
valgfrit tal. 
Hvis dags dato skal indsættes i Ordredato, dobbeltklikkes i feltet. 

   
2. Kontaktperson og Kontaktp. tlfnr.:  

Kontaktperson hos lægehuset og kontaktpersonens tlf. indtastes. 
  (I feltet kontaktperson er der plads til 35 tegn). 
 
3. Faktura til: Dette område indeholder oplysninger om modtager. 

Modtageren kan vælges på 3 måder:  

 Ved hjælp af pil ned vælges en modtager fra initialkartoteket (Viser kun  
de initialer der er oprettet under kategorien Diverse, og hvor 
lokationsnummer og adresse er udfyldt.). 

 
Når modtageren vælges, udfyldes felterne Navn, Adresse, Postnr./bynavn, 
Telefonnummer og Lokationsnummer automatisk med oplysningerne fra 
initialkartoteket. 
 

 Er der modtaget anmodningsblanket under Dynamisk Blanket på 
patienten indenfor de seneste 2 mdr. vil den blive i et felt til højre og det 
vil være muligt at indsætte navn og adresse mv. ved at vælge den 
tilhørende Dynamiske Blanket. 

 

 Man kan taste modtager manuelt. Husk, de gule felter skal udfyldes. 
 

SE/CVR:  Modtagerens CVR nr.  
   Oplyses hos modtager. 
 
Kontaktperson: Kontaktperson hos modtager indtastes. (Max. 35 tegn). 
 
Dim. kontostreng: Har modtager oplyst Dim.kontostreng SKAL dette indtastes i dette felt. 
 
Fakturatekst: Tekstfelt.  Patientens CPR-nr. og navn indsættes automatisk i dette felt. 

Herudover er der yderligere plads til indtastning af fakturatekst til modtager. 
(Max. 216 tegn). Det er ikke muligt at lave linjeskift i dette felt.  

 
4. Betalingsoplysninger:  Oplysninger til modtager af e-fakturaen om hvor og hvordan pengene 
  ønskes indbetalt. 
 
 Betalingsdato: Indtast betalingsdatoen for fakturaen.  
  Dobbelt-klik i feltet indsætter dags dato.  
 
 Betalingsbetingelser:  Indtast betalingsbetingelser. 
 

Regnr. og Kontonummer:  
Indtast bankens registreringsnummer og kontonummer, hvis fakturaen ønskes 
overført til konto. Er oplysningen indtastet i praksisoplysningerne hentes disse 
automatisk. (Se yderligere under Praksisoplysninger afsnit 7.2.) 

 
Kortart: 00: Giver mulighed for at udfylde bankens reg.nummer og 

kontonummer. 
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 04: Betalingsid: Automatisk dannet betalingsidentifikation. 
Beregnes ud fra patientens fødselsdato, dato og klokkeslæt for 
dannelse af e-fakturaen samt et kontrolciffer til sidst. 

  (Er aktiv ved Kortart 04, 71 og 75) 
   
  Gironummer: Udfyldes automatisk med oplysningerne fra 

praksisoplysningerne. Hvis feltet er tomt kan, Gironummer 
indtastes. 

 
 71,73 og 75: Anvendes ved FI-indbetalinger 
  Betalingsid: Automatisk dannet betalingsidentifikation. 

Beregnes ud fra patientens fødselsdato, dato og klokkeslæt for 
dannelse af e-fakturaen samt et kontrolciffer til sidst. 

  (Er aktiv ved Kortart 04, 71 og 75)   
 
  Kreditornummer: En entydig identifikation af afsender. Tildeles af 

pengeinstitut. 
  (Er aktiv ved Kortart 71, 73 og 75). 

 
 

5. Funktionsknapper: 
 
 <Udskriv>: Udskriver E-fakturaen. Vær opmærksom på, at E-fakturaen ikke er sendt! Den 

bliver først sendt, når man klikker på <Send>. 
  På linjen ovenover Funktionsknapperne, er der 2 felter, der omhandler 

udskrift. Her er der mulighed for at vælge, om man vil udskrive eller vise 
udskrift. Desuden kan man vælge, hvor mange kopier, man vil udskrive. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 <Afbryd>: Afbryder e-faktura programmet. Men vær opmærksom på, at e-fakturaen ikke 

bliver sendt og regningen ikke bliver slettet. 
 
 <Send>: E-fakturaen udskrives og sendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2. Afregning – Udskriv regninger 

 295 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når der klikkes <OK> returneres til MedWin. 
 
 
Inden afsendelse valideres det indtastede modtager lokationsnummer.  
Dette foregår automatisk med et modulus 10 tjek. Det betyder, at der tjekkes, om antallet af cifre er 
korrekt og om nummeret eksisterer.  
Tjekket kan ikke afgøre, om modtagernavn og modtager lokationsnummer passer sammen, men hvis 
nummeret ikke har korrekt antal cifre eller hvis det er et nummer, der ikke findes, vil man få  
en fejlmeddelelse som denne: 
 

 
 
 

Gamle regninger: 
 
I skærmbilledet til Registrerede Regninger fremgår det, hvorvidt der er oprettet en  E-faktura (1) på 
regningen. 
 

 

 

 
 

 
Er en regning ikke tidligere sendt som e-faktura, er det muligt at hente den frem fra <Gamle rg.> og sætte 
markering ved E-Faktura. Når der klikkes på <Opd. Reg> vil e-faktureringsprogrammet startes op og e-
fakturaen kan udfyldes og sendes. 
 

 1
2 
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Er en regning tidligere sendt som e-faktura, kan der oprettes en ny e-faktura, ved at hente regningen frem 
fra <Gamle rg.> og klikke på <Opd. Reg>. Herved startes e-faktureringsprogrammet og e-fakturaen kan 
udfyldes og sendes. Det kræves dog at den gamle regning ikke er afregnet eller overført. 

5.2. Udskriv regninger 
 
Herunder udskrives registrerede regninger.  
Kan kun anvendes af specialerne: Dermatolog, Gynækolog, Neurolog og Ørelæge. 
Se det særskilte tillæg til specialerne. 
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5.3. Sygesikringsafregning 
 
Funktionen Sygesikringsafregning findes under AfregningSygesikringsafregning i Menulinjen eller kaldes 
frem ved tryk på Shift + Ctrl + F9. Her foretages afregning til Sygesikringen, hvilket kun kan gøres én gang 
om ugen.  
Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for samme periode, vil der komme til at stå kr. 0,00 på  
afregningen, hvis der forsøges afregnet på ny. 
 

  
 
1. Afgrænsninger:  Vælg ydernummer: Her foreslås automatisk det ydernummer, der er på det 

initial der er logget ind med. 
Kan ændres. Der kan vælges mellem alle ydere i praksis, der har regninger med 
ikke afregnede ydelser. 
 
Ved at lade datoen stå fra 01 01 1900 og frem til afregningsdatoen, vil der 
aldrig være regninger, der bliver glemt pga. indtastningsfejl i datofelterne. På 
denne måde vil regninger fra tidligere uger, uanset datoen, blive skrevet ud, 
hvis de ikke tidligere har været afregnet. Som slutdato vil systemet foreslå 
søndagen i den foregående uge, hvis afregningen køres en mandag eller 
tirsdag. Ellers vil der stå dags dato i dette felt. 

 

Husk derfor altid at tjekke datoerne, inden afregningen gennemføres. 
 
2. Initialer:  De viste initialer i kolonnen ”Med: filtreres ud fra om de tilhører det valgte 

ydernummer og om der er uafregnede regninger til initialerne. 
3.   
4. Udskrift:  Her kan vælges antal kopier af udskrift vha. pilene. 
 
5. Forsendelse:  Her vælges, om afregningen skal lægges som en fil på disken eller den skal 

sendes via EDI. Hvis der vælges EDI, vil filen automatisk blive sendt ved næste 
EDI opkald. Husk, at sygesikringens regions- og lokationsnummer skal være 
udfyldt i praksisoplysninger. 

 
Modtager Sygesikringen ikke en afsendt afregning, er der mulighed for gensendelse. 
Se yderligere i afsnit 8.1.2.1.3.  
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5.4. Initialstatistik 
 
Initialstatistik findes under AfregningInitialstatistik i Menulinjen eller ved tryk på Shift + F9. Programmet 
giver mulighed for udtræk af forskellige statistikker over de regninger, der er indtastet i systemet. Det er 
muligt at afgrænse statistikken for bestemte, initialer, datoer, ydelsesnumre, CPR-nr. og regningsinitial (det 
initial der fremgår af regningen) eller de initialer regningerne er oprettet på eller oprettet af. 
 

 
 
F.eks. kan man lave en opgørelse over, hvor meget de forskellige læger har afregnet for.  
 
Vælges Oprettet på vil kun kunne vælges læge initialer, da det kun er dem der kan laves regninger på. 
Vælges Oprettet af kan der vælges imellem alle initialer. 
 
Under Sortering er det muligt at få visningen sorteret efter Oprettet på og Oprettet af. 
 
Hvis man ønsker at se regninger på en bestemt patient, udfyldes CPR-nr. feltet med patientens CPR-nr.  
 
Ønsker man at se gruppe 2 regninger, vælges kategori 140 (og evt.840 + 940, hvis der registreres 
vagtregninger i systemet.) 
 
Opgørelsen kan udskrives på skærmen, til printer eller gemmes som en fil.  
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5.4.1. Sådan bruges Initialstatistik 

 
Eksempel 1: 
Hvem var det der ringede i morges om… 
 
Find Initialstatistik AfregningInitialstatistik. I initialstatistikken sættes det initial, der skal søges på, over i 
feltet Med. Sæt begge Datofelterne til dags dato, da det var i morges patienten ringede. Sæt begge felter 
med Ydelsesnr. til 201 (telefonkonsultation). Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt 
antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste, over alle de patienter, der har haft en 
telefonkonsultation hos en bestemt læge i dag.   
 
Eksempel 2: 
Hvilke læger har tjent hvad i den forløbne uge 
 
Find Initialstatistik AfregningInitialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i 
feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå 0000-9999. 
Vælg om der skal udskrives til skærm eller printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu 
udskrevet en liste over alle de ydelser, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. 
 
 
Eksempel 3: 
Find privatregningerne for sidste måned 
 
Find Initialstatistik AfregningInitialstatistik. I initialstatistikken sættes de initialer, der skal søges på, over i 
feltet Med. Udfyld Datofelterne med den periode, der skal undersøges. I Ydelsesnr. skal der stå 0000-9999. 
I Kategorier skal der kun stå kategori 000 (selvbetaler) i Med. Vælg om der skal udskrives til skærm eller 
printer samt antallet af kopier. Klik på <OK>. Der bliver nu udskrevet en liste over alle de ydelser, hver 
enkelt initial har haft i den angivne periode. 
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5.5. Udskriv tidligere afregning 
 
Udskriv tidligere afregning findes under Afregning Udskriv tidligere afregning  i Menulinjen. 
 
Hvis Sygesikringen f.eks. ikke kan læse den tilsendte diskette eller en tidligere afregning på anden måde er 
gået tabt, kan man lave en kopi af afregningen på diskette på følgende måde: 
 
Find først den rigtige afregning (U0806171.327 står for den 17. juni 2008 kl. 13.27). Marker den ønskede 
afregning og klik på <Åbn>. MedWin giver derefter meddelelsen ”Samleopgørelse udskrevet!” Klik derefter 
<OK> og programmet spørger, om du vil kopiere disketten på ny? Indsæt en diskette i A-drevet og klik <Ja>. 
Den tidligere afregning udskrives herefter til diskette. 
 
 
Er det en afregning via EDI der ikke er nået frem til Sygesikringen, kan den sendes igen via EDI. 
Dette er beskrevet yderligere i afsnit 8.1.2.1.3. 
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5.6. Elektronisk faktura - oversigt 
 
Det er muligt at se status på de Elektroniske fakturaer. Vælg Afregning Elektronisk faktura - oversigt. 
 

 
 
 
Følgende billede fremkommer: 
 

 
 
 
1. Datointerval:  Angiv fra- og til-dato.  
 
2. Statustype:  Der kan vælges mellem følgende typer: Alle, Sendte +kvit., Sendte –kvit., 

Fejl, Betalt, Betaling mangler. 
 
3. Felter til søgning:  De hvide felter kan benyttes, hvis man ønsker at søge bestemte  

e-fakturaer frem – både med dato, status, etc. 
Bemærk datofeltet – står i rækkefølgen år måned dag.  

 
4. Oversigt over afsendte E-fakturaer:  
 
Overskriftsfelterne kan sortere de forskellige kolonner enten stigende eller faldende, ved at man klikker på 
dem.  
 

1 2 
3 

4 

5 
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Oversigten er inddelt i følgende punkter: 
  

 Dato:  Datoen for afsendelse af E-fakturaen. 
 

 Status:  Her kan man se, om fakturaen er sendt etc. Det er også muligt at højreklikke på 
feltet og selv vælge, hvilken status, fakturaen skal have (f.eks. betalt, betaling 
mangler, m.m.). 

 

 Fakturanr.:  E-fakturaens fakturanr.  
 

 Patient ID:  Patientens CPR-nr.  
 

 Patientnavn: Navnet på patienten 
 
 
  Man kan ”bladre” til højre eller venstre ved at klikke på pilene forneden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modtager:  Hvem der er modtager af E-fakturaen 
 

 Sendt:  Om E-fakturaen er afsendt fra afsender 
 

 Kvitteret EGDI:  Om EG Healthcare har kvitteret for afsendelse af E-fakturaen.  
 

 Statustekst:  Forklaring vil stå her på eventuelle fejl i forsendelsen. 
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 Filnavn:  Navnet på filen, der er sendt. Dette skal kun bruges, hvis der er fejl i en 
forsendelse. Herved kan EG Healthcare finde tilbage til den aktuelle 
forsendelse.  

 

 
  
Når man højreklikker på en E-faktura linje, kan man her se forskellige muligheder, man kan benytte sig 
af.  
 
Der er mulighed for at udskrive, vise udskrift eller vise selve E-fakturaen, samt mulighed for at sætte 
oplysning i Status kolonnen, om E-fakturaen er betalt, om betaling mangler eller blot ok. 
 

 

5. Funktionsknapper:  
 

 <Udskriv historik>  Udskriver listen over e-fakturaer 
 

 Udskriv / Vis udskrift: Ved klik på ”fald-ned-pilen ” vælges, om oversigten skal udskrives eller  
blot vises på skærmen. Klik herefter på <Udskriv historik>. 

 

 <Opfrisker om xx sek>  Her kan man følge med i, hvornår siden bliver opdateret. Det sker 
   hvert minut.  
 

 <Vis> Hvis man ønsker at se en bestemt e-faktura på skærmen. Man skal 
 først markere e-fakturaen oppe i listen, hvorefter man klikker på  

denne knap. 
 

 <Udskriv> Udskrivning af en bestemt e-faktura til papir. Man skal først markere 
e-fakturaen oppe i listen, hvorefter man klikker på denne knap. 

 

 <Luk> Vinduet lukkes.  
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6. Bogholderi 
 
Se særskilt manual. 
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7. Kartoteker 
 
I kartoteker foregår al vedligeholdelse af de forskellige kartoteker, ligesom man kan ændre opsætning af de 
forskellige praksisoplysninger som f.eks. navn, adresse osv. Bemærk venligst, at det tilrådes at træde 
varsomt under kartoteker, da ændringer her påvirker brugen af MedWin. Ved tvivl kontakt Supporten. 
 

7.1. Vedligeholdelse 
 
Funktionen findes under Kartoteker i Menulinjen. Da vedligeholdelse er et program for sig selv, der kører 
under MedWin kommer der en ny Menulinje frem, når man vælger dette punkt..  
 
Når funktionen vælges, ”forlader” man MedWin, og når man er færdig med at vedligeholde de forskellige 
kartoteker, vender man automatisk tilbage til MedWin ved at vælge ArkivAfslut eller klikke på krydset i 
øverste højre hjørne. 
 

 
 

7.1.1 Arkiv 
 

7.1.1.1. Lægefaglige programmer 

 
Det er muligt at oprette hurtige opkald til andre programmer under 
KartotekerVedligeholdelseArkivLægefaglige programmer, hvis disse eventuelt bruges ofte. 
De opkald der oprettes herunder, vælges under ArkivLægefaglige programmer. 
 
Eksempelvis kan der oprettes opkald til sundhed.dk 
 
For at undgå tastefejl, når det er en *.exe fil der skal indtastes i kolonnen ”Program”, er det en fordel at 
anvende knappen <Gennemse> ved søgningen. 
 
I næste skærmbillede vil tekstbehandlingsprogrammet Notepad startes ved nr. 1, ved nr. 2 startes notepad, 
med overførsel af den aktive patients cpr.nr. (beskrevet senere i dette afsnit) og ved nr. 3 kaldes op til 
sundhed.dk. 
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Ovenstående eksempel vises på følgende måde under ArkivLægefaglige programmer 
 

 
 
 
Medsendelse af Cpr.nummer sker ved at angive %CPR% (for fødselsdato) og %NR% for løbenummer, som 
parameter i kommandolinjen til det lægefaglige program.  
 
Nedenstående eksempel vil åbne filen ”c:\010203-0405.txt” i NotePad. Hvis patienten med CPR-nummer 
”010203-0405” er den aktive patient i MedWin. 
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Følgende kan oprettes hvis man ønsker at anvende Adobe Reader. 
Adobe Reader m. CPR-nr.: 
C:\PROGRAM FILES\ADOBE\READER 10.0\READER\ACRORD32.EXE c:\%CPR%-%NR% 
 
 
Funktionaliteten er simpel: Før kald af programmet skiftes alle forekomster af %CPR% ud med CPR-
nummerets første 6 cifre og %NR% ud med CPR-nummerets 4 sidste cifre. På denne måde er det også 
muligt at kalde programmer hvor kun fødselsdato angives, eller hvor CPR-nummer angives både med eller 
uden bindestreg. 
 
Denne facilitet muliggør altså at der på en simpel måde kan integreres til dokumenter m.v. på CPR-nummer 
niveau. F.eks. hvis en klinik har valgt at indscanne alle deres gamle papirjournaler, dokumenterne skal 
navngives så CPR-nummeret indgår i navnet, og dermed få direkte adgang til de rigtige dokumenter fra 
MedWin. 
 
Efter oprettelse af nye menuer under lægefaglige programmer skal MedWin lukkes ned før de nye træder i 
kraft. 
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7.1.2. Kartoteker 
 
Under KartotekerVedligeholdelse Kartoteker er der en række nye menupunkter, som gennemgås 
nedenfor. 
 

7.1.2.1 Laboratorieanalyser 

 

7.1.2.1.1. Klinisk Kemi 

 Laboratorier 
Her kan man bl.a. se hvilke laboratorier, der kan sende laboratoriesvar via EDI. 
 

 Laboratoriekoder:  
Her kan man oprette sine egne koder eller rette grænseværdier på eksisterende 
prøver. På elektroniske svar bliver grænseværdien dog automatisk overført sammen med svaret. Det er 
ligeledes her man retter, hvis laboratoriet sender rettelser til koder eller ordensnumre.  
 
For at oprette en ny laboratoriekode, skal man bruge kodenr. og ordensnr. på den enkelte prøve. 
Numrene kan I få oplyst ved at kontakte det laboratorium hvor prøveren er fra. Det er meget vigtigt at I 
bruger de rigtige numre, for ellers kan prøven ikke godkendes i laboratoriesvargodkendelsen. 
 
For at oprette en kode klik da på Kartoteker  Vedligeholdelse  Kartoteker  Laboratorieanalyser  
Klinisk kemi  Laboratoriekoder. 
Vælg laboratorium i øverste venstre hjørne. Klik på <Indsæt>. Udfyld den nederste linje med kode, 
ordensnr., prøvenavn og evt. grænse og enhed. Når linjen er udfyldt klik da i næste linje. Klik på <Ok>. 
Prøven kan nu anvendes i systemet. 

 

 Import:   
 Bruges til import fra diskette. 
 

 Eksport:   
 Bruges til eksport til diskette 
 

 Overførsel:  
 Giver mulighed for at flytte prøveresultater fra et laboratorie til et andet laboratorie. (f.eks. KONV til 

AALB). 
 

 Krydsreference: 
Anvendes ikke. 

 

 Import af krydsreference: 
Anvendes ikke. 
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7.1.2.2. Formulardesign 

 

 Eksport: 
Her kan formularer eksporteres. 

 

 Import: 
Her importeres formularer.  
Anvendes i forbindelse med indlæsning af nye formularer, der udsendes med programopdateringer.  
Disketten med formularopdateringen eller formularopdateringen downloaded fra internettet indlæses 
her.  
Herefter markeres hvilke formularer der ønskes eksporteret eller importeret: 

 
 
<Vælg alle>: Sætter markering ud for alle formularerne og disse vil blive indlæst/udlæst. 

 
<Fravælg alle>:  Fjerner markering ved alle formularerne. 

 
 

Der kan også manuelt sættes/fjernes markeringer: 
 
Klikkes i den lille firkant ud for en formulargruppe (i venstre side af skærmbilledet) vil alle formularer i 
den pågældende gruppe blive markeret. 
 
Klikkes ved en specifik formular (i højre side af skærmbilledet), er det kun den pågældende formular, 
der er valgt. 
 
<Importer> eller <Eksporter>: Starter importen/eksporten. 
 
<Annuller>:  Afbryder Importen/eksporten. 
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Importer til: Hvis der findes flere dataområder i praksis, angives her hvilket dataområde der 

ønskes importeret til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klik på <Start import> for at starte importen. 
 
 

 

7.1.2.3. Honorarkartotek 

 
Vær opmærksom på at kolonnerne i honorartabellen har anden betydning for Dermatologer, Gynækologer, 
Neurologer og Kiropraktorer.  
Dette er beskrevet yderligere i tillægget til disse specialer. 
 

7.1.2.3.1. Ydelsesarter 

Her kan man se hvilke ydelsesarter, der er til rådighed i systemet. 
Der må kun rettes i disse oplysninger ifølge aftale med Data Informs support. 
 

7.1.2.3.2. Honorartabel 

Her vedligeholdes amtsspecifikke ydelser (§2 aftaler), gruppe 2 + 3 priser samt vaccinationer og attester. 
Bruger man bogholderidelen i MedWin, skal man huske at påsætte kontonumre fra kontoplanen på alle 
ydelser. (Bogholderi er beskrevet yderligere i særskilt tillæg). 
 
De ydelser der anvendes til §2-aftalerne ligger i 4000-intervallet og skal findes under gruppen 
”Grundhonorarer”. 
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Vedligeholdelse foregår på følgende måde: 
I feltet lige oven over skemaet, vælges den gruppe ydelsen allerede er oprettet under, eller skal 
oprettes under. 
Når gruppen er valgt, vises de tilhørende ydelser i skemaet nedenunder. 
 

Oprettelse af ydelse: 
Klik på knappen <Indsæt> og der oprettes en ny linjen nederst i skemaet. 
På den nye linje indtastes ydelsens nr. og navn samt beløb til sygesikringen og patientandel. 
Vær opmærksom på, at de beløb der indtastes i felterne ”Sys.bel” og ”Pt.bel” vil blive tillagt 
overenskomsttillæggene (De angivne pct. under praksisoplysningerne).. 
Når ydelsen er oprettet, klikkes på en af ydelserne ovenover, så markøren flyttes væk fra den/de nye 
ydelser. 
Klik på <OK> for at afslutte og gemme de nye ydelser. 
 
 
 

Ændring af ydelse: 
Er en ydelse oprettet under den rigtige gruppe, men med forkert tekst eller beløb, klikkes i det felt på 
ydelsen, der skal ændres. 
Når rettelsen er foretaget, klikkes på en af ydelserne ovenover, så markøren flyttes væk fra den 
ændrede ydelse. 
Klik på <OK> for at afslutte og gemme ændringen. 
 
 
Gratis ydelser 
Flere og flere regioner indfører ydelser, der skal indberettes til sygesikringen, selvom beløbet er 0 kr. 
og der ikke sker en honorering af ydelsen. 
For at en ydelse uden honorar alligevel medsendes i en afregning til sygesikringen, skal det angives på 
den pågældende ydelse i dette skærmbillede. 
I kolonnen yderst til højre, 0->Sys, klikkes på fald-ned pilen og der vælges Ja. 
Er her angivet Nej, vil ydelsen ikke medsendes til sygesikringen, hvis ydelsens honorar er 0 kr 
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Moms på ydelser: 
 
For at der kan beregnes moms på attester i regningsmodulet, skal der angives på den enkelte ydelse at 
der skal beregnes moms af ydelsen. Desuden skal der oprettes en særskilt ydelse til momsen. 
 

 
 
På ydelsen for attestens: I den sidste kolonne (yderst til højre), ud for de attester der er momspligtige, 
vælges Moms ved klik på ”fald-ned-pilen ”. 
Er der fejlagtigt blevet lagt markering for moms på en attest, klikke på teksten Moms (i kolonnen 
yderst til højre), så ordet ”Moms” er markeret. Dernæst trykkes på Delete tasten på tastaturet. 
Hermed fjernes markeringen. 
 
 
Ydelsen til beregning af moms:  
Der skal oprettes en ydelse til beregning af momsen.  
 

 
 
Klik på <Indsæt>. 
I første kolonne tastes Moms. (det er meget vigtigt det skrives med stort begyndelsesbogstav) 
I næste kolonne (ydelsestekst) tastes igen Moms. 
Der skal ikke udfyldes beløb, da disse udregnes automatisk. 
Moms procenten skal ikke angives nogen steder, da det ligger fast programmeret. 
 
 
 

Sletning af ydelse: 
 
Det anbefales ikke at slette en ydelse. 
 
Men er en ydelse placeret i den forkerte gruppe kan den slettes, med henblik på at blive oprettet igen i 
den korrekte gruppe. 
Klik på nummeret på den ydelse der skal slettes. 
Ydelsens nr. markeres. 
Klik på den sorte pilespids til venstre på linjen og hele linjen bliver dermed markeret. 
Tryk ”Delete” tasten på tastaturet. 
Ydelsen slettes. 
Klik på <OK> for at afslutte og gemme ændringen. 
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Udskrift: 
 
Klik på knappen <Udskriv> for at udskrive en oversigt over ydelserne i honorargrupperne. 
 

 
 
Det er muligt at udskrive alle grupperne eller kun udvalgte grupper. 
Ydelserne kan udskrives i alfabetisk orden, efter ydelsesnummer (stigende) eller i den orden ydelserne 
vises i honorartabellen. 

 
 

7.1.2.3.3. Import 

Herunder importeres de honoraropdateringer der udsendes fra EG Healthcare. 
Der udsendes honoraropdateringer omkring 1. april og 1. oktober. 
Pr. 1. april, vil der oftest også være en opdatering til attesttaksterne. 
Vejledning til indlæsning af honoraropdateringerne vil følge med opdateringerne. 
 
 

7.1.2.3.4. Eksport 

Anvendes til at eksportere honorarer. 
Er meget sjældent aktuelt. 
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7.1.2.4. Præparater 

7.1.2.4.1. Præparatkartotek 

 
 
Her ligger hele ”Den lille grønne”. Herfra kan man vedligeholde alle de 
registrerede præparater eller man kan oprette nye præparater. Vi anbefaler kraftigt, at vedligeholdelsen af 
præparatkartoteket foregår via den fil, som lægeforeningen stiller til rådighed (se afsnit 7.1.2.4.4. og afsnit 
19.8) Hvis man selv ønsker at oprette et nyt præparat, skal man angive MT-nr. og ATC-kode mv. 
 
Når man i medicinskemaet vælger <Søg præparat>, hentes dette fra præparatkartoteket. Som standard 
foreslås den indikation, dispensering, styrke m.m., der står først i præparatkartoteket. Hvis man ønsker 
denne rækkefølge ændret, skal man benytte sig af default funktionen. 
Man skal først finde præparatet. Dette gøres med søgefunktionen <Søg præparat>. Man kan også bladre i 
præparaterne med Page up og Page down tasterne. 
 
Derefter vinges af i feltet Default i højre side af skærmbilledet. Præparatet skal også markeres som default 
i Pakninger, Indikationer og Doseringer. Dette gøres ved at klikke på Detaljeknapperne i bunden af 
skærmbilledet og klikke på <Editer>. 

 
Det er muligt selv at oprette præparater i præparatkartoteket. Det gøres ved at klikke på skærmknappen 
<Nyt præparat> For at Præparatet kan oprettes skal der som minimum stå et 12 cifret tal i feltet MT-nr, 
samt en 7 cifret kode i feltet ATC-kode. Der skal endvidere stå et præparatnavn samt udlevering. 
Præparatet gemmes ved at klikke på <Reg. nyt præp>. 
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7.1.2.4.2. Doseringsforkortelser 

I den forkortede dosering er der også mulighed for at anvende forkortede udtryk, der på recepten vil blive 
skrevet i deres fulde længde. MedWin leveres med et antal udtryk som standard, men det er muligt som 
bruger selv at definere udtryksforkortelser. Dette gøres i kartoteksprogrammet på følgende måde: 
 
Start kartoteksprogrammet fra MedWin: Vælg Kartoteker Vedligeholdelse. 
I kartoteksprogrammet vælges Kartoteker PræparaterDoseringsforkortelser. 
 
I venstre kolonne står de tekster, der anvendes i den forkortede dosering. I højre kolonne står de 
tilsvarende oversættelser, der vil blive anvendt på recepterne. Tilføj en forkortelse ved at skrive en fra-tekst 
og en til-tekst og derefter klikke på <Tilføj> (tryk på Enter). Ved klik på <Standard>, slettes alle 
brugeroprettede forkortelser og MedWin’s standardforkortelser genoprettes. 
 

7.1.2.4.3. Dispenseringsbetegnelser. 

MedWin kommer som standard med betegnelser for de enkelte dispenseringsformer til anvendelse i 
doseringsoversætteren i Medicinskemaet:  
"Inhalationsspray" vil for eksempel resultere i en betegnelse, der hedder "pust". Der er i 
kartoteksprogrammet mulighed for at ændre på disse betegnelser. Det gøres på følgende måde: 
 
Start kartoteksprogrammet fra MedWin: Vælg KartotekerVedligeholdelse. 
I kartoteksprogrammet vælges KartotekerPræparaterDispenseringsbetegnelser. 

 
I kolonnen til venstre er listet alle dispenseringsformer, der er tilgængelige i Lægeforeningens 
Medicinfortegnelse. I den midterste kolonne står de betegnelser, der bruges i ental. I kolonnen til højre står 
de betegnelser, der bliver brugt i flertal. Hvis der ikke står noget i en kolonne ud for en dispenseringsform, 
vil der blive anvendt "stk.". 
 
Entals- og flertalsbetegnelserne kan rettes ved at dobbeltklikke på en linje i listen. Derved hopper linjen op i 
den øverste linje. Nu kan der rettes i betegnelserne. Klik på <Annuller> (tryk på ESC) for at fortryde 
rettelsen, ellers klik på <OK> (tryk på Enter). Man kan ikke i dette skærmbillede tilføje nye 
dispenseringsformer. 
 

7.1.2.4.4. Importer ”Den lille grønne 

Her importeres ”Den lille grønne”, som man evt. har downloaded fra MedWin’s hjemmeside på Internettet 
eller man kan tilmelde sig en e-mail ordning hos MedWin Supporten og få den tilsendt ved udgivelsen.  
 
Man skal vælge det bibliotek, hvor filen blev lagt, da den blev downloaded, klikke på filen og vælge <Ok>. 
(Se afsnit 19.8 for download  og indlæsning af ”Den lille grønne”) 
 
 

7.1.2.5. Patienter 

7.1.2.5.1. Ændre CPR-nummer 

 
Når patient er blevet oprettet med et midlertidig CPR-nr. og får sit eget kan man ændre det her.  
Indtast det midlertidigt oprettede CPR-nr. i Fra cpr-nr. og skriv det nye CPR-nr. i Til cpr-nr., klik derefter på 
<OK>. 
Alle patientoplysninger (herunder regninger, recepter m.m.) vil blive overført til det nye CPR-nr. Klik 
<Annuller> for at komme ud af billedet, når CPR-nr. er ændret. 
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7.1.2.5.2. Import af sygesikringsdisketter 

 
Patientfortegnelsen downloades fra sygesikringens hjemmeside, enten den totale patientfortegnelse eller 
ændringslisten, indlæses her. 
 
Når menupunktet Import af sygesikringsdiskette vælges vil skærmbilledet Vælg patientfil fremkomme. 
 
I feltet Søg i (eller Look in) skal stå det sted hvor patientfortegnelsen blev gemt da den blev downloaded. 
 
 
Komplet patientfortegnelse:    Er den valgte fil en komplet patientfortegnelse, startes indlæsningen når 

filen er valgt. 
Efter indlæsning fremkommer en meddelelse, om antal opdaterede og antal oprettede 
patienter. 

 
Ændringsliste: Er den valgte fil derimod en ændringsliste, vil patienterne fra filen, vises på skærmen.  
 

 
 

X til venstre på linjen, angiver at Cpr.nr. findes i MedWin i forvejen. 
 
Tæller nederst til højre angiver hvor mange tilgange og hvor mange afgange der er i listen 
(tilgange/afgange). 
 
<Udskriv>: Udskriver liste over patienterne fra filen. 
 
<Foretag ændringer>: Starter indlæsning af ændringerne 
 
<Annuller>: Afbryder funktionen. 
 
 
Ud for hver enkelt patient er der angivet en årsag til ændringen og indlæsning foretages ud fra følgende 
betingelser: 
 
Afgange:  

 Patienten findes og årsagen er lægeskift:  
 Patienten arkivmarkeres. 
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 Initial på ekstern læge fjernes og ydernr. på eksternlæge erstattes af årsagen. 
 

 Patienten findes og årsagen er ændring af sygesikringsgruppe:   
 Patienten arkivmarkeres. (gruppe 4,5,7,8 og 9) 

  Sygesikringsgruppe ændres. 
  
  Hvis det er sygesikringsgruppe 1,2,3 og 6 fjernes arkivmarkering. 
  Sygesikringsgruppe ændres. 

 
Tilgange: 

 Patienten findes og årsagen er sygesikringsgruppe:  
 Sygesikringsgruppe bliver sat til 1. 

 

 Patienten findes og årsagen er IKKE sygesikringsgruppe:  
 Evt. Passant markering fjernes. 
 Initial og ydernr. på ekstern læge fjernes på patientkortet. 
 Hvis patienten har sygesikringsgruppe 0,1,2,3 eller 6 fjernes en eventuel arkivmarkering. 

 

 Patienten findes ikke og årsagen er ikke sygesikringsgruppe:  
 Patienten oprettes med cpr.nr., navn, adresse og sygesikringsgruppe sættes til 1. 

   
 
 

7.1.2.6. Postnumre 

 

 Postnumre:  
Her kan oprettes et nyt postnummer eller ændres et eksisterende. 

 

 Kommuner:  
Her kan oprettes et nyt kommunenr. eller ændres et eksisterende. 

 

 Regioner:   
Her kan oprettes et nyt regionsnr. eller ændres et eksisterende. 

 
I alle 3 tilfælde gælder følgende: Oprettelse af nyt nr. vælg <Indsæt>, skriv nr. og navn (for postnumre 
udfyldes også regions- og kommunenr.) og vælg <Ok>. Ændringer foretages direkte i navn eller nummer og 
efterfølges af <OK> 
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7.1.2.7. Farvekoder 

 
Farvekoderne anvendes i dagsskemaet og oprettes under 
KartotekerVedligeholdelseKartotekerFarvekoder. 
 

 
 
Tekst  Det er denne tekst, der vælges i dagsskemaet under Ny tid/Rediger tid.  

Den tilknyttede farve vil blive påsat tiden på dagsskemaet. 
 
Farve:   Vælg hvilken farve der skal knyttes til teksten. 

Klik på ”fald-ned-pilen ” for at vælge farve. 
 
Slettet:   Markering her bevirker at farvekoden ikke kan anvendes. Teksten vil ikke kunne 

vælges i dagsskemaet under ”Rediger tid”. 
Når ”Slettet” markeringen slettes, vil det igen være muligt at vælge farvekoden i 
dagsskemaet. 

 Klik på  ”fald-ned-pilen ” for at vælge X-Slettet. 
 
 
<Indsæt> Indsætter ny linje nederst, klar til oprettelse af ny farvekode. 
 
<OK> Afslutter modulet, og gemmer ændringerne. 
 
Ønskes en eksisterende farvekode ændret: Klik i det pågældende felt og foretag ændringen. 
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7.1.3. Klassifikationer 
Under KartotekerVedligeholdelseKlassifikationer findes følgende funktioner: 
 

 
 
Opret kontakt: Her er mulighed for manuelt at indtaste kontakter. 

Det kan være relevant ved kontakter der ikke importeres fra 
Sundhedsstyrelsens partnerskabsdatabase. F.eks. Kommuner o. lign. 

 
Import: Kontakt-numre: Lokationstabellen indlæses automatisk i MedWin. 

Skulle der være behov for det, er det muligt at indlæse 
herunder. 
Vær opmærksom på at EDI-Controlleren skal være lukket ned 
inden importen startes. 
 

   <OK>: Starter importen 
   <Luk>: Lukker skærmbilledet. 
 

Det er ikke muligt for kunder på ASP-løsningen at indlæses 
lokationsnummertabellen selv. 

 
 
 Sygehusklassifikation: Anvendes ikke. 
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7.1.4. Statistik 
 
 

 

 Aldersfordeling:  
Her kan man udskrive en grafisk oversigt over patienternes aldersfordeling. 
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7.2. Praksisoplysninger 
 

7.2.1. Praksis 
Under fanebladet Praksis findes en stamoplysninger for klinikken: Ydernr., praksistype, 
navn, adresse, sted, postnr., telefon, fax, giro, lokationsnr. og SE-nr m.v. 
 
Vær varsom med at rette i disse felter, da det kan få konsekvenser for sygesikringsafregningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreditornr. Her indtastes det kreditornummer der er oplyst af banken (8 cifre). 

Er der indtastet et nr. heri, udskrives automatisk FI-Indbetalingskort ved udskrift af 
gruppe 2 og 3 regninger. 

 
Bank: Skal bank kontonummeret anvendes i forbindelse med e-fakturering, skal det 

indtastes på følgende måde:  
Reg.nr. (4 cifre) mellemrum kontonr. (10 cifre). 

 
 
Sygesikringens lokationsnummer og regionsnummer skal udfyldes. Anvendes til at sende afregning til 

Sygesikringen via EDI. 
 
Medicindatabase Her vises ugenr. og årstal for, hvornår medicinfortegnelsen/”Den lille grønne” sidst er 

blevet opdateret. 
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Diverse: 
 
Patientskifteinterval-arkivmenu:  Heri angives hvor mange sek. en patient skal være vist på skærmen, for 

at den bliver vist under sidste 25 patienter, når der klikkes på menupunktet 
Arkiv. (se under afsnit 2.1.13.) 

 
Dagsskema aut.rul: Markering heri bevirker at dagsskemaet automatisk stiller sig på det aktuelle 

tidspunkt. 
 
Dagsplan aut.rul:  Markering heri bevirker at dagsplanen automatisk stiller sig på det aktuelle 

tidspunkt. 
 
Bruger links:   Markering heri bevirker, at det bliver muligt at få vist nogle links ved 

indtastning af nøgleord. 
Når der, i dagsskemaet, under redigering af tid, indtastes et af nøgleordene fra 
de oprettede link, i årsagsfeltet eller et nøgleord indtastes i diagnosekoden på 
journalnotater, fremkommer et felt til valg mellem de links der er oprettet til 
det indtastede nøgleord. (Links er yderligere beskrevet i afsnit 7.9.) 

 
Bruger lappe/prik:  Heri sættes markering for at få mulighed journaltyperne Lappeprøver og 

Priktest i journalmodulet. (Anvendelse af Lappeprøver og Priktest er beskrevet 
i afsnit 3.2.11.) 

 
Bruger attester:  Her sættes markering for at kunne anvende integration til 

forsikringsselskabernes Forsikringsattestprogram. (Attester er beskrevet i 
afsnit 3.2.12.) 

 
Bruger bonprinter: Her skal sættes markering for at få lov til at udskrive til bonprinter. (Dette felt 

fremkommer kun, hvis det ekstra modul til bonprinter er indlæst i MedWin). 
(Opsætning af bonprinter er beskrevet i afsnit 2.1.10.) 

 
Kun egne Ekons.: Sættes flueben her, vil der kun blive vist de e-konsultationer der vedrører 

ydernummeret i Praksisoplysningerne. 
Advisering 
 SMS Markering for, om der ønskes advisering via SMS i forbindelse med Cure4you. 
  Der anvendes det mobilnr., der er registreret på patientkortet, i fanebladet 

Cure4you under Ekstra info. 
 E-mail Markering for, om der ønskes advisering via E-mail i forbindelse med 

Cure4you. 
  Der anvendes den e-mail adresse, der er registreret på patientkortet, på 

fanebladet Cure4you under Ekstra info. 
 
Linkportal  
 <Opsætning….>:   Her angives den parameterstreng, der skal anvendes til Linkportalen og 

Lægehåndbogen hos Sundheds.dk. 
Den er standard sat op af EG Healthcare og bør kun ændres i samråd med 
MedWin supporten. 

 

7.2.2. Standard 
 
Initial til akut-dagsplan: dette initial skal være oprettet med kategori læge i initialkartoteket og sættes på 
som initial til dagsskema under brugeropsætning. 
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Det bruges til at give en patient, der ingen tid har i forvejen, en akut tid på dagsplanen. Når patientens 
sygesikringskort bliver læst ind, får patienten en tid på akut initialet, på det klokkeslæt sygesikringskortet 
bliver læst ind. 
 
Akut-varighed:  Her angives hvor mange minutter der skal afsættes på akut-initialet, når en akut patient får 
sit sygesikringskort læst ind. 
 
Overdoseringstolerance: Angiver hvor mange %, der kan overdoseres med i medicinskemaet, før der 
kommer en advarsel. 
 
Underdoseringstolerance: Angiver hvor mange %, der kan underdoseres med i medicinskemaet, før der 
kommer en advarsel. 
 
Regningsantal (grp. 2+3): Hvor mange regninger, der skal foreslås udskrevet på gruppe 2 og 3 patienter. 
 
Reg. nr.: Nummeret på den sidste regning – grp. 1 patienter. Må ikke rettes. 
 
Reg. nr. 2: Nummeret på den sidste regning – grp. 2 patienter. Må ikke rettes. 
 
 

 Konverter bynavne til: 
<Store bogstaver>:   Klikkes på denne, ændres alle bynavnene til store bogstaver. Gælder for 

nuværende patienter samt fremover på nye. 
<Små bogstaver>:   Klikkes på denne ændres alle bynavne til at blive skrevet med stort 

begyndelsesbogstav og resten små. Gælder for nuværende patienter samt 
fremover på nye. 

 
<Temp. Kart. ops>: Må kun ændres i samarbejde med MedWin Supporten. 
 
Overenskomst tillæg:  Her skal man rette overenskomsttillægget, når sygesikringen ændrer dette. 
 
Overenskomst tillæg (Grp 2): Her skal overenskomsttillægget til gruppe 2 patienter rettes, når 

sygesikringen ændrer dette. 
 
Gruppe 2 tillæg (sygesikring): Her skal Gruppe 2 tillægget rettes, når sygesikringen ændrer dette. 
 
 
Matrix recept: Sæt markering her, hvis der udskrives recepter på en matrixprinter.  
Er der markering heri, kan dette godt give problemer med udskrift af recepter til en laser printer. 
 
 
Udskriv recepter med hoved: Markering heri bevirker at praksis navn og adresse fra praksisoplysningerne 
udskrives øverst på recepterne. 
 
Ingen ydernummer på regningen: Dette felt fremkommer kun hvor praksistypen er speciallæger. 
Sættes markering heri, vil ydernummeret ikke blive udskrevet på regningerne.  
 



7.2. Kartoteker - Praksisoplysninger 

 330 

7.2.3. Åbningstider 
Her indskrives åbningstiderne for praksis. 
Anvendes bl.a. i forbindelse med bestilling via Cure4you. 
 
 

7.2.4. Finans 
Indeholder de forskellige faste konti til finansoverførsel og bogholderi. 
(Yderligere beskrivelse af felterne findes i det særskilte tillæg til Bogholderiet) 
 
 

7.2.5. Sikkerhed 
Giver mulighed for at låse individuelle journalark efter en nærmere angivet 
tidsperiode. Låsningen sker på praksisniveau. Når et journalnotat falder for 
tidsgrænsen, vil det herefter ikke være muligt at rette eller slette notatet. 
 
I Åbne ark er listet de ark, der ikke låses under nogen omstændigheder. I Låste 
ark er listet de ark, der låses efter det angivne tidsinterval i feltet til højre. Flyt 
et ark fra den ene liste til den anden ved at dobbeltklikke på arkets navn eller 
ved at markere arket og klikke på enten <Lås ark> eller <Åbn ark>. 
Låsningen styres af den opsætning, der er på det ydernummer, der er påsat 
login-initialet. Hvis der ikke er et ydernr. på login-initialet, vil alle journalark 
være låst uden nogen tidsgrænse. Der kan dog stadig skrives notater, selvom et 
ark er låst.  
Låsningen gælder altså kun rettelse og sletning af notater. 

Dybe links / direkte links 

For at kunne anvende dybe links / direkte links skal ID og Kodeord indtastes under 
KartotekerPraksisoplysninger, fanebladet Sikkerhed. 
 
 
Cure4you 
Giver mulighed for at logge ind på den aktive patients side i Cure4youExtra. 
For yderligere information kontakt venligst Cure4you. 
 
Når ID og Kodeord er indtastet fremkommer et nyt punkt under menupunktet Patient: Cure4you 
patientlinks samt en ny knap på patientkortet <Cure4you patientlinks> der begge starter Cure4youExtra 
siden op. 
 
ID og Kodeord oplyses af Cure4you. 
 
Spørgsmål hertil stilles til Cure4you. 
 
 
MedWin 
Her kan indtastes det oplyste ID og Kodeord til ServiceDesk Portalen. 
Felterne her er dog kun klargjort, men endnu ikke i brug. 
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7.3. Initialkartotek 
 
Initialkartoteket findes under KartotekerInitialkartotek i Menulinjen. Her oprettes eller ændres de 
interne initialer, der bruges for læger, sekretærer, samt initialer til udleveringssteder.  
Desuden kan oprettes diverse initialer til brug i formularmodulet, til brug ved kontoafregning via 
regningsmodulet, e-fakturering eller blot som almindelig kartotek over kontaktpersoner. 
  
 

 
 
Har et initial en rød markering mangler der oplysninger i et eller flere væsentlige felter. 
Holdes musen hen over et initial med rød markering, vil der vises en boks, hvori der står hvilke felter der 
ikke er udfyldt korrekt på initialet. 
 
Grøn markering viser at initialet er oprettet korrekt. 
 
For læger der kun arbejder for et ydernummer, er  
 
 
1. <Ny>:  Bruges til at oprette et nyt initial. Klik på <Ny> for at komme ind i 

opsætningsbilledet for nye initialer. Her kan man indtaste det nye initial og de 
dertil hørende oplysninger. Bemærk at 2 initialer ikke kan være ens. 

 
 
 

5 

1 2 3 

6 

4 

7 
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Kategorier: 
 

 Læge: Benyttes til de læger, der arbejder i praksis.  
 
  Følgende felter skal være udfyldt: 

Navn (min. 2 ord) 
CPR-nr.  (tjek på validitet) 
Titel 
Kategori 
Ydernr. 
Lokationsnummer (tjek på validitet) 
AutorisationsId. (Indtastes autorisations Id med små 
bogstaver ændres disse automatisk til store bogstaver) 
Adresse 1 (førtste linje), Postnr. og By 
E-mail adresse 
Telefon 
Mobiltelefon 
 

  Arbejder på vegne af flere ydernumre: Sættes 
markering heri kan lægen arbejde på vegne af flere 
ydernumre og fungerer således om en medhjælper der 
arbejder på vegne af læge og dennes ydernummer. 

 

 Sekretær:  Når sekretærer oprettes i denne kategori, vil regninger 
og recepter og journalnotater blive registreret på det 
læge initial som sekretæren (medhjælperen) arbejder på 
vegne af. 
Opsætning af Arbejd på vegne af er yderligere beskrevet 
i afsnit 2.1.5.11.  
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Følgende felter skal være udfyldt: 
Navn (min. 2 ord) 
CPR-nr.  (tjek på validitet) 
Titel 
Kategori 
Ydernr. 
Lokationsnummer (tjek på validitet) 
Adresse 1 (førtste linje), Postnr. og By 
E-mail adresse 
Telefon 
Mobiltelefon 
 

 

 Sygeplejerske: Ved initialer oprettet med denne kategori, vil regninger, 
recepter og journalnotater blive registreret på det læge 
initial som sygeplejersken (medhjælperen) arbejder på 
vegne af. 
Opsætning af Arbejd på vegne af er yderlige beskrevet i 
afsnit 2.1.5.11.     
 
Følgende felter skal være  udfyldt: 
Navn (min. 2 ord) 
CPR-nr.  (tjek på validitet) 
Titel 
Kategori 
Ydernr. 
Lokationsnummer (tjek på validitet) 
AutorisationsId. (Indtastes autorisations Id med små 
bogstaver ændres disse automatisk til store bogstaver) 
Adresse 1 (førtste linje), Postnr. og By 
E-mail adresse 
Telefon 
Mobiltelefon 
 

 Ekstern læge:  Benyttes ikke 
 

 Apotek: Benyttes ikke,  
  

 Laboratorie:  Benyttes ikke.  
 

 Diverse: Benyttes til diverse initialer, man ønsker at benytte fra 
f.eks. formularmodulet. 

  Herunder kan også oprettes debitorer til brug ved 
kontoafregning via regningsmodulet. I så fald skal 
kontonr. udfyldes med 999999 efterfulgt af fire 
selvvalgte cifre. 

 
  Kategorien Diverse kan også anvendes til modtagere af 

e-fakturaer. 
 

  Udlevering: Benyttes i Medicinskemaet. Håndkøbsudsalg m.m. hører 
under denne kategori. Husk at udfylde adresse og 
postnr., hvis der skal sendes via EDI. 
 
Følgende felter skal være udfyldt: 
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Navn (2 ord) 
Kategori 
Adresse 1 (første linje), postnr. og By 
 

 Hospitalsafd.: Benyttes ikke.   
 

 Hjemmepleje: Benyttes ikke. 
 
 
Web kalender synkronisering:  
Sæt markering heri, når lægen har tilmeldt sig Cure4you og der skal kunne 
køres kalender synkronisering til Cure4you. 

 
 Alle FMK ændringer sendes direkte: 
 Dette felt er kun aktivt ved kategorien Læge.  

Sættes markering her bliver recepterne sendt til FMK og apoteket med det 
samme. 

  
 FMK ændringer uden recepter sendes direkte:  
 Dette felt er kun aktivt for lægens medhjælp. 
 Sættes markering her vil ændringer uden recepter sendes direkte til FMK. I 

modsat fald lægges ændringer til godkendelse. 
 

Når man har indtastet alle nødvendige oplysninger, klikkes <OK>. 
 
 
2. <Rediger>:  Marker det initial i oversigten, der ønskes redigeret. Klik derefter på <Rediger> 

for at komme ind i opsætningsbilledet. Man kan også dobbeltklikke på linjen i 
oversigten. 

 
3. <Slet>:  Marker det initial i oversigten, der ønskes slettet. Klik derefter på <Slet> for at 

slette. 
 

4. <Administration af brugere>:  Anvendes til vedligeholdelse af brugere i FMK og de tilhørende digitale 
signaturer. Yderligere beskrevet i afsnit 7.3.2. 

 
5. <Liste>:  Anvendes til at udskrive liste over oprettede initialer. 
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 Kategori: Ønskes udskrevet liste over initialer der er oprettet 
under en bestemt kategori, vælges denne her.  Som 
standard foreslås ”Alle”. 

 

 Titel: Skal der udskrives initialer med en bestemt titel, vælges 
denne her. Som standard foreslås ”Alle”. 

 

 Adresse med på udskrift:  Sættes markering heri, vil oplysningerne fra 
”Adresse 1” på initialerne udskrives. 

 

 Initialer: Som standard står alle initialer under ”Med”. Enkelte 
initialer eller alle initialer kan flyttes over under Ikke 
Med. 
Klik på knappen < Alle flytter alle initialer til Ikke med. 
Klik på knappen Alle > flytter alle initialer til Med. 
Klik på knappen > flytter det markerede initial til Med. 
Klik på knappen < flytter det markerede initial til Ikke 
med. 

 

 Send udskrift til: Vælg om udskriften skal dannes på skærm, udskrives 
direkte til printer eller lægges ned i en fil på harddisken. 

 

 Kopier: Vælg hvor mange kopier der skal udskrives af udskriften. 
 

 <Annuller>: Annullerer og returnerer til initialkartoteket. 
 

 <OK>: Udskriften sættes i gang. 
 

 
6. Dymo label Her kan udskrives Dymo til det initial der er valgt i oversigten over initialer. Der 

er mulighed for at vælge mellem 7 forskellige designs.  
 

OBS: ”Dymo label” fremkommer kun, når der er installeret en Dymo 
printer. (Kræver der er indlæst nøglefil). 

 
 
7. Dymo LabelWriter: Her kan udskrives til Dymo Labelwriter på det initial der er valgt i oversigten 

over initialer. 
   Der er mulighed for at vælge mellem forskellige designs. 

 
OBS: Punktet ”Dymo LabelWriter” fremkommer kun, når der er 

installeret en Dymo LabelWriter. (Kræver der er indlæst 
nøglefil). 
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7.3.1. Brugeradministration 
 

7.3.1.1. Praksistyper i forhold til antal ydere og antal CVR-numre 

I det følgende gennemgås 3 forskellige praksistyper, som er karakteriseret ved deres organisering, som 
primært varierer i forhold til antal ydere og antal CVR-numre.  
 
Eksemplerne dækker hovedparten af de organisatoriske opbygninger, som MedWin understøtter.  
 
Under gennemgangen af Initialkartoteket og Brugeradministrationen gives anbefalinger til, hvorledes 
brugere skal sættes op i de forskellige typer af lægepraksis. 
 

1. Lægepraksis har ét CVR nummer og består af læger med et eller flere forskellige ydernumre 

2. Lægepraksis består af flere enheder med forskellige CVR-numre, som hver har et eller flere ydere 

3. Lægepraksis er organiseret under ét (såkaldt overordnet) CVR nummer, som består af enheder med 

egne CVR numre, som hver har et eller flere ydere. 

 

 

Lægepraksis med ét CVR-nummer og omfatter læger med et eller flere ydere 
 
Denne organisation illustreres på følgende vis: 
 

 
 
Figuren illustrerer en lægepraksis med et enkelt CVR-nummer og et antal læger med forskellige ydernumre. 
Denne lægepraksis vil have en NemID administrator (LRA), som har ansvar for at administrere digitale 
medarbejdersignaturer for det pågældende CVR-nummer og dermed for hele den pågældende lægepraksis. 
NemID administratoren kan være såvel en læge som en medhjælper. 
 

Ydernr. 1 
Ydernr. 2 
… 

Læger 

Medhjælp 

NemID adm. 

(LRA) 

CVR nr. 1 
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Den pågældende lægepraksis har et antal medhjælpere, som arbejder på vegne af de forskellige læger, som 
har 1 eller flere ydernumre. Der er ikke nogen hindring for, at flere læger arbejder under det samme 
ydernummer, idet der kan være flere læger end ydernumre.  
 
I ovenstående organisation kan en medhjælper skifte mellem de forskellige læger og dermed deres 
respektive ydernumre ved at bruge funktionaliteten ’På vegne af’. 
 
NemID administratoren skal sikre, at alle læger og medhjælpere har en digital medarbejdersignatur, som i 
figuren er illustreret med en nøgle.  
I MedWins brugeradministration anbefales det at give brugerne et sigende brugernavn på formen 
<ydernummer><fødselsdato> (f.eks. 390003010181 for yder ’390003’ og for fødselsdato ’1.1.1981’). 
Såfremt en medhjælper arbejder for flere ydere, anbefales det at medhjælperen navngives for et (vilkårligt) 
af de pågældende ydernumre. Det vil sige, at den pågældende medhjælper med brugernavn 
’390003010181’ kan arbejde for såvel yder ’390003’ som yder ’500003’, da medhjælperens brugernavn er 
uafhængigt af hvilken læge, man vælger at arbejde på vegne af i funktionen ’Arbejd på vegne af’. 
 
 

Lægepraksis med flere CVR-numre, som omfatter læger med en eller flere ydere 
 
Denne organisation illustreres på følgende vis: 
 

 
Ovenstående figur viser en lægepraksis, som består af 2 CVR-numre, hhv. ’CVR nr. 1’ og ’CVR nr. 2’.  
Disse 2 CVR-numre har hver især et antal læger med 1 eller flere ydernumre, hhv. ’Ydernr. 1’ og ’Ydernr. 2’ 
samt ’Ydernr. 11’ og ’Ydernr. 12’.  
Denne lægepraksis vil have en NemID administrator (LRA) for hvert af de 2 CVR-numre, idet der skal 
administreres et antal certifikater for hvert CVR-nummer. NemID administratorerne kan være såvel læger 
som medhjælpere.  
 
I eksemplet har den pågældende lægepraksis medhjælpere, som arbejder på tværs af de 2 CVR-numre og 
på vegne af alle lægerne. Der er ikke nogen hindring for, at medhjælperne arbejder på en begrænset 

Læger Læger 

Ydernr. 1 
Ydernr. 2 

… 

Medhjælp 

NemID adm. 

(LRA) 

CVR nr. 1 
Ydernr. 11 
Ydernr. 12 

… 

NemID adm. 

(LRA) 

CVR nr. 2 
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gruppe af læger, hvilket kan fastlægges i opsætning af regler under ’På vegne af’. Da medhjælperne 
arbejder på vegne af læger med forskellige CVR-numre, skal de have en digital medarbejdersignatur for 
hvert CVR-nummer. I ovenstående figur er dette illustreret ved 2 nøgler pr. medhjælper, mens lægerne blot 
har en enkelt nøgle, idet lægerne kun er tilknyttet ét CVR-nummer.  
Der er i princippet ingen hindring for, at der kan være mere end 2 CVR-numre og dermed også mere end 2 
certifikater pr. medhjælper. 
 
NemID administratoren skal sikre, at alle læger og medhjælpere har en digital medarbejdersignatur for de 
respektive CVR-numre, hvilket er illustreret med en nøgle.  
I MedWins brugeradministration anbefales det at give brugerne et sigende brugernavn på formen 
<ydernummer><fødselsdato> (f.eks. 390003010181 for yder ’390003’ og for fødselsdato ’1.1.1981’). 
Såfremt en medhjælper arbejder for flere ydere, anbefales at medhjælperen navngives for et (vilkårligt) af 
de pågældende ydernumre. 
 
En medhjælper, som arbejder for læger, der er tilknyttet forskellige CVR-numre, skal have 2 brugernavne, 
idet der skal tilknyttes en digital medarbejdersignatur for hvert af de 2 CVR-numre. De 2 brugernavne skal 
sammensættes af et vilkårligt ydernummer for en læge i de respektive CVR-numre efterfulgt af brugerens 
fødselsdato. 
 
I ovenstående organisation kan medhjælperen skifte mellem de forskellige læger og dermed ydernumre 
ved at bruge funktionaliteten ’På vegne af’. Såfremt medhjælperen skifter mellem læger, som hører til 
forskellige CVR-numre, vil MedWin sørge for, at den pågældende bruger automatisk skifter digital 
medarbejdersignatur svarende til det CVR-nummer, som den pågældende læge hører til. 
 
 
 

Lægepraksis organiseret under ét CVR-nummer med flere CVR-numre og ydere 
 
Denne organisation illustreres på følgende vis: 

 

CVR nr. 1 

NemID adm. 

(LRA) 

Læger Læger 

Ydernr. 1 
Ydernr. 2 

… 

Medhjælp 

CVR nr. 2 
Ydernr. 11 
Ydernr. 12 

… 

CVR nr. 3 
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Figuren illustrerer en lægepraksis med et enkelt (overordnet) CVR-nummer og et antal læger med 
forskellige CVR numre og et antal ydere.  
Denne lægepraksis vil have en NemID administrator (LRA), som har ansvar for at administrere digitale 
medarbejdersignaturer for det overordnede CVR-nummer og dermed for hele den pågældende 
lægepraksis.  
Der vil i figuren ikke være digitale medarbejdersignaturer tilknyttet ’CVR nr. 2’ og ’CVR nr. 3’, idet alle 
signaturer er tilknyttet ’CVR nr. 1’. NemID administratoren for ’CVR-nr. 1’ kan være såvel en læge som en 
medhjælper.  
Den pågældende lægepraksis har medhjælpere, som arbejder på vegne af de forskellige læger, som har 2 
eller flere ydernumre og er tilknyttet 2 CVR-numre (i eksemplet er dette ’CVR nr. 2’ og ’CVR nr. 3’). 
Medhjælperne har ligesom lægerne kun en enkelt digital medarbejdersignatur, idet disse er udstedt for det 
overordnede CVR-nummer (’CVR nr. 1’). 
NemID administratoren skal sikre, at alle læger og medhjælpere har en digital medarbejdersignatur, som er 
illustreret med en nøgle. I MedWins brugeradministration anbefales det at give brugerne et sigende 
brugernavn på formen <ydernummer><fødselsdato> (f.eks. 390003010181 for yder ’390003’ og for 
fødselsdato ’1.1.1981’). Såfremt en medhjælper arbejder for flere ydere, anbefales at medhjælperen 
navngives for et (vilkårligt) af de pågældende ydernumre. 
 
I ovenstående organisation kan medhjælperen skifte mellem de forskellige læger og dermed ydernumre og 
CVR-numre ved at bruge funktionaliteten ’På vegne af’. 
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7.3.2. Administration af brugere 
 

 
 
Det er muligt at administrere brugere ved at logge ind til Bruger Administration fra Initialkartoteket, hvilket 
foregår i det følgende skærmbillede.  
 
Såfremt man er almindelig bruger (bruger uden LRA rettigheder), har man adgang til at administrere sit 
eget initial, mens man med en LRA rolle vil få adgang til at administrere alle brugere. Man logger på med sit 
MedWin brugernavn og tilhørende adgangskode. 
 

 
 
 
Efter at være logget på vises oversigten over brugere, som i følgende skærmbillede: 
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Skærmbilledet viser en oversigt over de initialer (brugere), som er oprettet i Initialkartoteket.  
Skærmbilledet er opbygget med en menu linje (1), filtre til udvælgelse af initialer (2), en oversigt over 
initialer (3) samt knapper til udførelse af funktioner på de enkelte initialer (4). 
 
Øverst vises følgende menupunkter: 
Arkiv:  Her afsluttes brugeradministration. 

Log Ud:  Her er der mulighed for i brugeradministrationen at logge ud som aktuel 

bruger og logge på som en anden bruger. 

 

Skærmbilledet er opbygget på følgende måde: 
 
De to filtre (2): ’Aktiv filter’ og ’Certifikat filter’ filtrerer de viste initialer (brugere) i forhold til kolonnerne 
’A’ og ’C’.  
Forklaringer på filtrene fremgår i nedenstående gennemgang af selve oversigten. 
 
Oversigten (3) består af følgende kolonner:  
A (Aktiv status):  Indikerer hvorvidt initialet er aktivt, inaktivt eller en dublet.  

 Følgende symboler er mulige: 

    (mand i hvid kittel) det pågældende initial er aktiv. 

  

          (rød streg) betyder at initialet (brugeren) er inaktiv 

  

    (rødt kryds) betyder at initialet er en dublet.  

1 

2 

3 

4 



7.3. Kartoteker - Initialkartotek 

 342 

  Dubletter kan forekomme, hvis der er to initialer, som hører til 

samme CPR-nummer.  

  En dublet kan ikke oprettes som MedWin bruger, fordi 

brugernavnet skal være unikt, og man derfor skal justere 

brugernavnet før oprettelse som MedWin bruger. (Se 

yderligere om justering af brugernavnet på næste side under 

beskrivelsen af kolonnen Brugernavn.) 

  

 Er der i ’Aktiv filter’ (2) valgt: 

 Alle vil alle initialer blive vist, som illustreret i eksemplet på 

foregående side. 

 Aktive  er det udelukkende de aktive initialer, som vises. 

 Inaktive viser såvel inaktive som dubletter. 
 

C (Certifikat): Indikerer hvorvidt brugeren har et certifikat. 

 Følgende symboler er mulige: 

  betyder der er tilknyttet et certifikat til initialet. 

 

  betyder initialet anvender et certifikat, som hører til et andet 

initial (men med det samme personnummer og således samme 

person). 

 

   feltet er tomt, hvis initialet ikke har et certifikat tilknyttet. 

 

 

 Er der i ’Certifikat filter’ (2) valgt: 

 Alle vil alle initialer blive vist, som det er illustreret i ovenstående 

eksempel. 

 Aktive vises udelukkende initialer med en signatur tilknyttet. 

 Uden  initialer uden signatur tilknyttet vises. 

 

Ini (Initial).  Viser brugernes initial. 
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Brugernavn: Refererer til det brugernavn, man er oprettet med i MedWin.  

 Såfremt brugeren endnu ikke er oprettet i MedWin, vil feltet indeholde det 

brugernavn, som applikationen foreslår. 

 Brugernavnet vil typisk være en sammensætning af ydernummer og brugerens 

fødselsdato.  

 I tilfælde af dubletter skal man vælge et andet brugernavn, f.eks. således at en 

bruger med brugernavn 012345050973 får yderligere et brugernavn 

0123450509731, som her tilføjet et 1-tal (man kan bruge op til 14 cifre i 

brugernavnet). 

 

De resterende kolonner indeholder oplysninger om den pågældende bruger. 

 
Certifikater kan tilknyttes i forbindelse med, at brugeren oprettes, hvor der er mulighed for samtidigt at 
uploade et certifikat. Alternativt skal man vælge en eksisterende bruger i listen og uploade et certifikat fra 
brugerens lokale computer. 
 
 
I oversigten er der følgende 3 farvekoder (med alternativ farve, hvis rækken er markeret (er i fokus)): 
Hvid / Blå Denne farve indikerer, at det pågældende initial er oprettet med et 

brugernavn.  

 Såfremt rækken er i fokus, vil farven være blå. 

 

Gul / Rød  Denne farve indikerer, at der er sket en ændring med den pågældende bruger i 

Initialkartoteket, og at oplysningerne i oversigten ikke er opdaterede. 

Oplysningerne opdateres ved at redigere (knappen <Redigér>) og gemme, 

hvilket vil ændre de felter, som var uaktuelle.  

 Såfremt rækken er i fokus, vil farven være rød. 

 

Grå / Mørkerød Denne farve indikerer, at det pågældende initial ikke er oprettet med et 

brugernavn.  

 Såfremt rækken er i fokus, vil farven være mørkerød. 
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Funktionsknapper: 

Nederst i skærmbilledet er der følgende funktionsknapper (4): 
<Kopier> Ved behov for at logge ind på 2 eller flere maskiner samtidig for ASP kunder, 

anvendes denne funktion. 

 Man kopierer i dette tilfælde et initial og for at undgå dubletter skal man vælge 

et andet brugernavn, f.eks. således at en bruger med brugernavn 

012345050973 får yderligere et brugernavn 0123450509731, som her tilføjet 

et 1-tal (man kan bruge op til 14 cifre i brugernavnet). 

<Rediger> Den funktion anvendes til at få opdateret eventuelle ændringer fra 

initialkartoteket, så de ændrede oplysninger overføres til Bruger 

Administration. 

<Slet> Denne funktion anvendes til at slette initialet fuldstændigt. Dette omfatter 

også den digitale medarbejdersignatur på Signaturcentralen. 

<Nyt kodeord> Denne funktion anvendes til at skifte adgangskode på for et MedWin 

brugernavn. Dette forudsætter, at det er den pågældende bruger, som er 

logget ind. Alternativt vil funktionen ikke kunne anvendes. Der vil 

efterfølgende forekomme en synkronisering af adgangskoden, så brugeren får 

samme adgangskode på MedWin og digital signatur. 

<Nulstil kodeord> Denne funktion anvendes af en person med administrator (LRA) rettigheder til 

at nulstille en brugers adgangskode, hvilket betyder at MedWin supporten er 

uden adgang hertil. 

 Der vil efterfølgende forekomme en synkronisering af adgangskoden, så 

brugeren får samme adgangskode på MedWin og digital signatur. 

<Inaktiver> Denne funktion anvendes, hvis et initial skal gøres inaktivt, men stadig være til 

rådighed. Når denne funktion er anvendt får initialet et halvt rødt kryds i 

kolonne ’A’. Et inaktivt initial vil have et brugernavn og en digital signatur på 

Signaturcentralen, som kan genaktiveres. 

F.eks. hvis en uddannelseslæge forlader klinikken, kan hans bruger inaktiveres 

så brugeren ikke kan anvendes til at logge ind f.eks. hjemmefra. 

<Aktiver> Såfremt initialet er inaktivt, kan denne funktion anvendes til at genaktivere 

initialet. 

Har et initial været inaktivt i mere en 90 dage, vil det ikke være muligt at 

aktivere det igen. Brugeren Skulle dette være sket kontaktes Service & Support 

via  ServiceDesken på telefon 9623 5111 eller via ServiceDesk Portalen. 

<Upload certifikat> Hvis initialet ikke har en digital signatur på Signaturcentralen i forvejen. 

 Denne funktion anvendes til at lave upload af en digital signatur fra den lokale 

computer til Signaturcentralen, hvorefter certifikatet vil blive tilknyttet til 

brugernavnet. 
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<Download certifikat> Denne funktion anvendes til at tage en kopi af det certifikat, som findes på 

Signaturcentralen, til den lokale maskine eller til et USB stik. 

 
I det følgende gennemgås nogle af de funktioner man kan udføre under bruger administrationen.  
 
I eksemplerne gennemgås nogle af de skærmbilleder, som fremkommer, når man i Bruger Administration 
vælger funktionsknapperne, som findes nederst i skærmbilledet. 
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7.3.2.1. Oprettelse af ny bruger 

 
En ny bruger, som kun er i initialkartoteket, og som endnu ikke har fået et certifikat, vil vises på følgende 
vis.  
Denne bruger skal have bestilt en digital signatur. 
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7.3.2.2. Inaktivering og Aktivering 

 
Først vælges et initial, som skal inaktiveres. 
Klik på <Inaktiver> (Alt+I): 
 

 
 
 
Initialet får derefter et halvt rødt kryds.  
 

 
 
Det samme initial kan efterfølgende aktiveres ved hjælp af funktionen <Aktiver>, hvorefter det vil være til 
rådighed igen.  
 
Bemærk at knappen <Aktiver> (Alt+A)  får denne tekst, når der vælges et inaktivt initial (i alle øvrige 
tilfælde vil knappen have teksten Inaktiver). 
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Bemærk de røde kryds ud for de nederste initialer, som alle er dubletter og har ydernummer/fødselsdato, 
som findes i den øverste del af oversigten med initialer, som har et brugernavn tilknyttet. 
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7.3.2.3. Download certifikat 

 
Download certifikat anvendes til at tage en kopi af certifikatet på Signaturcentralen og kopiere denne til 
brugerens lokale arbejdsstation.  
I nedenstående eksempel er valgt et initial (ABL) med et certifikat, og det er derfor muligt at lave en lokal 
kopi med funktionen <Download certifikat> eller Alt+D. 
 
Der henvises til afsnit 7.3.3.2. Sikkerhedskopi af certifikatet fra Signaturcentralen for en detaljeret 
beskrivelse.  
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7.3.2.4. Rediger bruger 

 
Den gule linje indikerer at der er lavet ændringer i initialkartoteket, disse opdateres i Bruger 
Administrationen via <Rediger> (Alt+R). 
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Synkronisering af oplysninger håndteres ved at vælge brugeren i oversigten (som derefter er rød) og vælge 
funktionen <Rediger> (Alt+R), som vil hente oplysningerne i initialkartoteket.  
 
Når oplysningerne efterfølgende gemmes, opdateres oplysningerne for brugeren, og der vil atter være 
overensstemmelse imellem oplysningerne om den pågældende bruger.  
 
Den pågældende bruger vil derefter være hvid (eller blå, når den er i fokus). 
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Ved funktionen <Rediger> (Alt+R) fremkommer følgende dialog:  
 
Under administration af de enkelte brugere, specificeres hvilke ydere og CVR-numre en medhjælper skal 
have en digital signatur for. 
Denne mulighed eksisterer udelukkende for medhjælpere, hvilket vil sige sekretærer, sygeplejersker samt 
læger som arbejder for flere ydernumre. 
 
I nedenstående eksempel redigeres brugeren ’5000031103431’. 
Kategori er Sygeplejerske, der indebærer, at vedkommende er medhjælper.  
I eksemplet er den pågældende medhjælper sat op til yderen ’500003’, som er knyttet til praksis med CVR-
nummer 35162054 
 

 
 
 
 
Såfremt den pågældende medhjælper ligeledes skal sættes op til en af de 2 ydere ’390003’ eller ’720003’ 
(som arbejder under samme CVR-nummer, ’12514174’), sættes markering ved det pågældende ydernr. 

  
 
 
Det vil efter tryk på <Gem> nederst i skærmbilledet være mulighed for at tilknytte en digital signatur for 
hvert af de CVR-numre, som fremgår til højre. 
 
Der er dog den begrænsning at en signatur er oprettet til et CVR-nummer, og derfor kan der kun tilknyttes 
én signatur pr. CVR-nummer.  
I nedenstående eksempler vil det kun være muligt at tilknytte én ekstra signatur til CVR-nummer 
’12514174’, som det fremgår i eksemplet til venstre, hvorimod eksemplet til højre vil give en fejl.  
Det er underordnet, hvorvidt man tilknytter en signatur til yder ’390003’ eller ’720003’, idet det er CVR-
nummeret som har betydning for signaturen (det vil være samme signatur, uanset om man vælger ’390003’ 
eller ’720003’). 
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Forsøger man at få tilknyttet flere signaturer for det pågældende CVR-nummer, vil man få en 
fejlmeddelelse. I eksemplet nedenfor, hvor man har valgt såvel yder ’390003’ som yder ’720003’, vil det 
ikke være muligt at oprette 2 signaturer for CVR-nummeret ’12514174’. 
 
Der vil i sådanne tilfælde komme følgende fejlmeddelelse, fordi der opstår en konflikt, når man forsøger at 
oprette samme medarbejdersignatur på CVR-nummer ’12514174’ to gange. 
 

 
 
 
Når man har valgt kombination af ydernumre og forskellige CVR-numre, kan man tilknytte en digital 
signatur til brugeren. I eksemplet ovenfor til venstre er der valgt følgende 2 kombinationer: 

 Yder ’500003’ og CVR ’35162054’ 

 Yder ’390003’ og CVR ’12514174’ 

For at knytte 2 signaturer (for hhv. CVR ’35162054’ og ’12514174’) til brugeren med Initial ’SP1’ og 
brugernavn ’5000031103431’, så trykker man på knappen <Gem>. 
 
Der vil nu fremkomme en dialog, hvor man for hvert af de 2 certifikater bliver bedt om at udpege en sti til 
den (lokale) digitale signatur, hvilket foregår ved, at man for hver af de 2 rækker (svarende til de 2 
certifikater) udpeger den digital signatur svarende til de respektive CVR-numre. 
 
I nedenstående eksempel er der udpeget en signatur for bruger ’39000311034311’. Man skal nu verificere 
den digitale signatur, som vil blive uploadet til Signaturcentralen. Først skal man udfylde felterne i den 
dialog, som fremkommer, hvor man først skal taste brugernavnet ind i øverste felt. I nedenstående 
eksempel har brugeren tastet brugernavnet ’39000311034311’ ind i øverste felt. Det er vigtigt, at man 
husker at erstatte den fortrykte tekst ’ My key’ med brugernavnet. 
 
Man taster nu det oprindelige kodeord for sin medarbejdersignatur og gentager dette kodeord i nederste 
felt.  
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Når man har indtastet oplysningerne, klikkes <OK>, hvorefter der kommer endnu en meddelelse med et 
(Security advice), hvori der står, at man skal lave en kompleks personlig adgangskode.  

 
 
Efter klik på <OK>, kommer endnu en dialog, hvor man endnu en gang skal taste det oprindelige kodeord 
for sin medarbejdersignatur: 
 

 
 
 
Den lokale medarbejder signatur er nu uploadet til Signaturcentralen. Man kan nu fortsætte med den 
næste signatur, indtil alle signaturer er blevet uploadet. 
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I skærmbilledet Ret bruger oplysninger for: er der følgende muligheder: 
Anvend denne brugers certifikat:   

 Denne drop down boks bruges i forbindelse med kopiering af en brugers  
initial til nyt initial, således at der er to initialer, som er tilknyttet den samme 

person. I dette tilfælde vil man kunne bruge personens certifikat, som er 
tilknyttet det oprindelige initial.  
I drop down boksen vil fremkomme certifikat, med samme CVR-nummer og 

samme CPR-nummer, som er de 2 egenskaber, der generelt karakteriserer et 
certifikat. 

eller opret nyt certifikat: 
Nej  Hvis denne mulighed vælges, slettes brugerens certifikat fra Signaturcentralen. 

Dette forudsætter, at brugeren har en signatur på Signaturcentralen, da der 

ellers ikke vil ske noget.  

 Efter denne operation vil brugeren kun have en lokal version af signaturen. 

Upload eksisterende I så fald skal man hente et certifikat eller en sikkerhedskopi af certifikatet fra 

brugerens lokale computer, som derefter kopieres til Signaturcentralen. 

Ja  Vil være automatisk udfyldt, når der er valgt Upload eksisterende. 

 
I forlængelse af at brugeren har valgt at uploade certifikat fra lokal sikkerhedskopi, vil nedenstående 
skærmbillede fremkomme.  
Dette skærmbillede fremkommer ligeledes, hvis brugeren vælger funktionen <Upload certifikat> (Alt+U) fra 
oversigten i Bruger Administrations vinduet. 
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Ved upload af certifikat skal den pågældende bruger udpege sit certifikat på sin lokale computer, hvorefter 
brugeren skal angive kodeord for henholdsvis certifikat og i MedWin. 
 
Disse to kodeord kan være forskellige, når certifikatet findes på den lokale maskine.  
 
Når certifikatet uploades til Signaturcentralen, vil denne centrale løsning sørge for, at der foregår en 
synkronisering af adgangskoder, således at brugeren udelukkende skal huske adgangskode i MedWin. 
Såfremt brugeren vælger at skifte adgangskode på i MedWin, vil Signaturcentralen sørge for automatisk at 
skifte adgangskode på certifikatet.  
 
Når brugeren taster <Udfør>, kopieres certifikatet til Signaturcentralen.  
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Såfremt der er oprettet nyt certifikat, fremkommer følgende skærmbillede, når man har trykket <Gem>. 
I nedenstående eksempel er initialet ’ABL’/bruger 001234111111 blevet opdateret og har fået et genereret 
kodeord. I eksemplet er dette ’01V4J52=2U7’, som bliver gemt på klippebordet.  
 
Det anbefales at notere den midlertidige adgangskode (hvis noget skulle gå galt med klippebordet). 
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7.3.2.5. Sletning af brugere 

 
Der er mulighed for at slette flere brugere. Dette er en følge af, at et initial kan have flere brugernavne, 
som reelt er den samme person, men som arbejder på vegne af flere ydere i forskellige CVR-numre.  
 
Der er ligeledes mulighed for at slette certifikater, som er tilknyttet flere brugernavne. Dette foregår ved at 
vælge flere brugernavne, hvor knappen <Slet> vil give mulighed for at slette flere brugere. Har disse 
brugere tilknyttet digitale signaturer, kan man slette flere certifikater, som er tilknyttet disse brugernavne. 
 
I nedenstående eksempel er valgt 2 brugere (’390003110366’ og ’ 3900031103667’), som ikke har digitale 
signaturer.  
Når man trykker på <Slet>, fremkommer en undermenu, hvor det er muligt vælge Slet bruger. 
 

 
Når man vælger Slet bruger fremkommer følgende dialog, hvor man kan bekræfte eller fortryde sletningen 
af de pågældende 2 brugere. 
 

 
 
I nedenstående eksempel er valgt 3 brugere (’720003110348’, ’500003110343’ og ’ 390003110343’), hvor 2 
brugere har en digital signatur.  
 
Når man trykker på <Slet>, fremkommer en undermenu, hvor det er muligt at vælge Slet bruger eller Slet 
certifikat 
. 
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Når man vælger Slet bruger fremkommer dialog, hvor man kan bekræfte eller fortryde sletningen af de 
pågældende 3 brugere. 
 

 
 
Sletning af brugere indebærer, at den pågældende bruger ikke længere kan logge ind i MedWin. Det 
tilsvarende initial findes dog stadigvæk i Initialkartoteket, og det betyder, at man kan oprette brugeren igen 
på dette initial og dermed genskabe muligheden for denne at bruge MedWin. 
Vælges Slet certifikat fremkommer en dialog, hvor man skal bekræfte eller fortryde sletningen af certifikat 
for de valgte brugere. 
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7.3.3. Bruger log ind 
 
Ved efterfølgende MedWin log ind i MedWin er brugernavn og adgangskode normalt udfyldt. 
 

 
 
Nye brugere vil ved første log ind blive bedt om at skifte den midlertidige adgangskode som er modtaget 
via SMS til brugerens angivne mobilnummer. Brugeren foretager valg af adgangskode, som skal gentages 
for at sikre, at man har tastet korrekt 
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I denne situation er det vigtigt at have noteret sin adgangskode. I nedenstående eksempel bemærkes, at 
der er anvendt et andet brugernavn som eksempel end i ovenstående eksempler. 
 

 
 
Herefter kan brugeren logge ind. 
 



7.3. Kartoteker - Initialkartotek 

 362 

7.3.3.1. Fornyelse af certifikat i Signaturcentralen 

 
Ved log ind kontrolleres, om der er et certifikat i Signaturcentralen, og om dette er ved at udløbe.  
 

For at sikre at FMK kundernes certifikater i Signaturcentralen bliver fornyet inden udløb, bliver 
disse fornyet automatisk, når brugeren logger ind i MedWin, og der er under 180 dage, til 
certifikatet udløber.  
 
I dette tilfælde præsenteres nedenstående dialog for brugeren, som så har mulighed for at gemme 
kopi af det fornyede certifikat.  
 

 
 
Det anbefales at tage en sikkerhedskopi af det nye certifikat, da brugeren i givet fald vil have 
identiske certifikater på Signaturcentralen og på den lokale computer til brug på f.eks. 
Sundhed.dk. 
 
Hvis der svares bekræftende til dette, vil der ske det samme som ved klik på knappen <Download 
certifikat> (se næste side). 
 
I alle tilfælde forsættes med log ind i MedWin. 
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7.3.3.2. Sikkerhedskopi af certifikatet fra Signaturcentralen 

 
MedWin anbefaler, at man som bruger tager en sikkerhedskopi af ens certifikat, da man så har identiske 
certifikater på Signaturcentralen og på den lokale computer til brug for f.eks. Sundhed.dk.  
 
En sikkerhedskopi kan tages fra MedWins login skærmbillede (eksempel 1) eller brugeradministrationen 
(eksempel 2).  
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 1 

 1 

Trin 1 (eksempel 1): 
Download certifikat fra login skærmbilledet.  
 
Klik på knappen <Download certifikat> (1).  
 
Vælg <Yes> for at tage en sikkerhedskopi af certifikatet 
og kopiere denne til den lokale computer(2).  
 

Trin 1 (eksempel 2):  
Download certifikat fra Bruger Administration.  
 
Vælg Kartoteker  Initialkartotek.  
Klik på ”Administration af brugere”og login.  
 
Klik på knappen <Download certifikat> (1). 
 
Vælg <Yes> for at tage en sikkerhedskopi af 
certifikatet og kopiere denne til den lokale 
computer(2).  
 
 

 
2 

 
2 



7.3. Kartoteker - Initialkartotek 

 364 

 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 3 

Trin 2: 
Gem herefter sikkerhedskopien af certifikatet på 
den lokale computer.  
 
For ASP kunder er det vigtigt at gemme på et 
lokalt drev angivet med $. Det anbefales at 
gemme på ”C$ on ’Client’ (C:)” eller en 
undermappe hertil (3).  
 
Indtast navnet på sikkerhedskopien og klik på 
<Save> (4). 
 
Sikkerhedskopien er gemt. Vælg <OK> (5). 
 

 5 

Trin 3: 
 
Den digitale signatur skal efterfølgende indlæses 
for at kunne benyttes på f.eks. Sundhed.dk. 
 
Find sikkerhedskopien og dobbeltklik for at 
indlæse den digitale signatur (6). 
 
 

 6 
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Trin 3 (fortsat): 
 
Hvis man ikke kan få adgang til filen, skal man   
klikke på <Tillad blokeret indhold> for at 
fortsætte installationen af certifikatet (7). 
 
Klik på <Run> for at fortsætte installation (8). 
 
Klik på <Allow> for at fortsætte installation (9). 
 
Klik på <Indlæs Digital Signatur> (10). 
 
Udfyld <Indtast adgangskode> (11): 
Adgangskoden for certifikatet er den samme som 
adgangskode for brugernavnet i MedWin. 
 
Den digitale signatur er indlæst. Vælg <OK> (12). 
 

 

 

 

7 

8 

9 

 11  10 

 
12 
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7.4. Laboratorie grupper 
Prøvegrupper til anvendelse i laboratorieskemaet oprettes og ændres under menupunktet Kartoteker  
Laboratorie grupper. 
Formålet med at oprette grupper er at lette overskueligheden i laboratorieskemaet samt ved indtastning af 
labsvar. 
Laboratorieskemaet er beskrevet i afsnit 3.5. 

 
 
 

Vælg laboratorium: Her vælges hvilke laboratorier der ønskes vist. Det valgte i første felt er betydende 
for hvilke laboratorier det er muligt at vælge i det næste felt. 

 
Vælg sortering: Heri vælges hvilken orden prøverne ønskes vist. 
  Sorteret efter Kode, Orden eller Navn. 
 
Søg:  Efter indtastning af 2 tegn i dette felt, går søgning i gang. 
 
 

Funktionsknapper: 
 

 <Slet gruppe>:  Marker gruppen i listen og klik på <Slet gruppe>. 
 

 <Ny gruppe>:  For at oprette en ny gruppe, skrives navnet på gruppen i tekstfeltet nederst til 
venstre. Klik på <Ny gruppe> for at tilføje gruppen i listen. Vær opmærksom på, at 
to grupper godt kan have samme navn. 

 

 <Med> (tilføjelse af prøver til gruppen): Vælg først den ønskede gruppe i listen til venstre. Hvis 
gruppen allerede indeholder prøver, vil disse fremkomme i listen nederst til højre. 
Vælg derefter det laboratorium, som prøven kommer fra. I listen under det valgte 
laboratorium vælges nu den eller de prøver, som skal føjes til gruppen. Klik 
herefter på <Med> for at tilføje prøverne til gruppen. Prøverne vil nu være at se 
nederst i højre hjørne. Vær opmærksom på, at samme prøve kun kan forekomme 
en gang i samme gruppe. 
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 <Top>, <Op>, <Ned>, <Bund>: Anvendes til at flytte rundt på prøvernes rækkefølge. Marker en prøve 
i listen nederst til højre og brug <Top>, <Op>, <Ned> og <Bund> til at flytte 
prøven i listen. 

 

 <Slet prøve>:  Vælg den ønskede gruppe i listen. Marker den eller de prøver, der ønskes slettet, i 
listen nederst til højre og klik på <Slet prøve>. Bemærk, at selv om alle prøverne i 
en gruppe slettes, betyder det ikke, at gruppen også slettes. 

 

 <Luk>: Lukker skærmbilledet. 
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7.5. Dymo - initial 
 
 
Udskrift af initial til Dymo findes under Kartoteker Dymo – Initial i menulinjen. 
 
OBS:  Dette menupunkt fremkommer kun, når der er installeret en Dymo printer. (Kræver der er 

indlæst nøglefil). 
 
Der kan udskrives Dymo label til det initial der er logget ind i MedWin. 
 
Der er mulighed for at vælge mellem 7 forskellige designs. 
 
 
 
 
 
 
Udskrift af Dymo findes også under Kartoteker  Initialkartotek i menulinjen. 
 
OBS:  Punktet ”Dymo label” fremkommer kun, når der er installeret en Dymo printer. (Kræver der 

er indlæst nøglefil). 
 
Her udskrives Dymo til det initial der er valgt i oversigten over initialer. 
Der er mulighed for at vælge mellem 7 forskellige designs. 
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7.6. Dymo LabelWriter  Initial 
 
 
Udskrift af initial til Dymo LabelWriter findes under KartotekerDymo LabelWriter  - Initial.  
 
OBS:  Dette menupunkt fremkommer kun, når der er installeret en Dymo LabelWriter. (Kræver 

der er indlæst nøglefil). 
 
Der kan udskrives til Dymo LabelWriteren på det initial der er logget ind i MedWin. 
 
Der er mulighed for vælge mellem forskellige designs. 
 
 
 
 
 
 
 
Udskrift Dymo LabelWriter findes også under Kartoteker  Initialkartotek i menulinjen. 
 
OBS:  Punktet ”Dymo LabelWriter” fremkommer kun, når der er installeret en Dymo LabelWriter. 

(Kræver der er indlæst nøglefil). 
 
Her udskrives til Dymo LabelWriteren på det initial der er valgt i oversigten over initialer. 
Der er mulighed for at vælge mellem forskellige designs. 
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7.7. Labels - initial 
 
Udskrift af labels er brugerdefineret. Opsætningen findes under menupunktet Arkiv Labels. 
 
Under KartotekerLabel- Initial vælges udskriften. 
Vinduet Initialsøgning åbnes, vælg Initial og klik på <Udskriv label>. Valgte initial er klar til udskrivning 
 
Vælg printer og bakke, der skal skrives ud til. 
Vælg blandt de valgfrie tekster til labelen. Navnet udskrives altid. 
 
 
 
Labels på A4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labels i baner: 

 
 
 
 
 
 
<Udskriv>: Printer labels. Registrerer valg af printer og bakke samt lukker vinduet. 

Det sidst registrerede valg af printer og bakke foreslås, næste gang vinduet åbnes. 
 

<Luk>: Lukker vinduet uden at registrere valg af printer og bakke. 
 
Fejlmuligheder: Hvis udskriften af labels ikke er placeret korrekt på A4-arket, eller fremrykningen på 

matrixprinteren ikke er korrekt, er fejlen sandsynligvis, at man ikke har valgt den rigtige 
kombination af printer og papirtype. Vælg et andet menupunkt med den rigtige 
kombination. Hvis det ikke findes, må man rette i opsætningen under Arkiv Labels  i 
Menulinjen. 

 
 
 
 

Området med de nummererede felter 
viser et A4-ark med labels (i dette 
tilfælde 14 labels i 2 kolonner). De røde 
labels markerer de labels, der bliver 
skrevet ud. 
 
Et klik et andet sted på ”arket”, flytter 
den første label, der skrives ud. 
 
Vælg antal labels med pilene. Hvis 
antallet er større end det resterende 
antal på arket, skrives der ud på næste 
ark. 
 

Vælg antal labels med pilene. 

Labels i baner 

Labels på A4 ark 
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7.8. Formular design 
 
Oprettelse af nye formularer eller redigering og sletning af eksisterende formularer findes under 
KartotekerFormular designArkiv. 
 
Ny formular….: Anvendes til oprettelse af nye formularer. Se separat manual. 
 
Åben formular…: Der vises en oversigt over formular grupperne. Når der vælges en 

formulargruppe vises en oversigt over de formularer der ligger i gruppen. 
 

 <Vælg formular> startes redigering af den valgte formular.  
Dette er beskrevet i særskilt manual. 

 
 
 

<Slet formular> sletter den valgte formular. 
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7.9. Links 
 
Der kan oprettes links (henvisning til f.eks. internetsteder), der gør det muligt, hurtigt, at skifte til en 
bestemt hjemmeside, artikel eller lign. på internettet, samt til dokumenter på eget netværk eller CD-Rom. 
Oprettelse af forskellige links sker under KartotekerLinks i menulinjen.  
 

 
 
 

7.9.1. Oprettelse af links 
 
Nøgleord:  Det ord der tastes i dette felt, vil være det ord, der skal indtastes som 

nøgleord, de steder hvor et link ønskes anvendt. 
 
 Under et nøgleord kan indsættes flere links. 
 
Beskrivelse:  En overordnet beskrivelse af hvilke links der ligger under Nøgleordet. 
 
Links: Her indtastes adressen på det link, der ønskes oprettet under Nøgleordet. 
 

   Denne knap starter stifinder. 
 
Beskrivelse: Mere detaljeret beskrivelse af hvad der ligger bag linket. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Ny>: Klik på denne for at oprette nyt nøgleord. 
 
<Gem>: Gemmer de oprettede oplysninger. 
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<Slet>: Sletter det markerede nøgleord med tilhørende links. 
 
<Rediger>: Giver adgang til at rette det markerede nøgleord. 
 
<Annuller>: Fortryder valg. 
 
 

7.9.2. Links i Dagsskema 
 

De oprettede links vil fremover kunne anvendes to forskellige steder i MedWin. 
 
Dagsskemaet, Aktuel/Ny/Rediger tid: Når der i feltet ”Årsag” tastes et Nøgleord fremkommer feltet 

”Links” nedenunder. 
  
I det nye felt der fremkommer, kan der nu vælges mellem de links, der er oprettet til det indtastede 
nøgleord. 
 
Ønskes mulighed for at anvende flere links, tastes nøgleordene med mellemrum imellem (se nedenstående 
eksempel). 
 

 
 
Det ønskede link kan nu vælges. 
Når linket vælges, kaldes automatisk op til linket (internetadressen, dokumentet m.v.). 
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7.9.3. Links i Journalnotater 
 
De oprettede nøgleord kan indtastes i feltet Diagnose, hvorved feltet Links fremkommer nedenunder. 
Her kan vælges mellem de links der er oprettet til det indtastede nøgleord. 
Ønskes mulighed for at anvende flere links, tastes nøgleordene med mellemrum imellem. (se evt. under 
beskrivelsen af at anvende links i dagsskemaet). 
 

 
 
eller nøgleordene kan indtastes i journalnotatet. 
Ønskes mulighed for at anvende flere links, tastes nøgleordene med mellemrum imellem. 
Når notatet afsluttes og gemmes fremkommer en bjælke øverst i skærmbilledet: 
 

 
 
Klik på Maksimere og der vises flere oplysninger 
 

 
 
 
I feltet Links kan vælges mellem de links der er oprettet under det/de nøgleord der er indtastet i 
journalteksten. 
 

 
 
Der kan også indtastes et nøgleord i feltet Søg på Google og klik på knappen <Søg>. Der kaldes straks op til 
internetudbyderen Google og der søges på det indtastede ord. 
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7.10. Statistik 
 
Dette modul giver mulighed for søgning, ud fra forskellige oplysninger, på tværs af patienterne. 
Vælges under menupunktet KartotekerStatistik. 

 

 
 
 
Der oprettes en skabelon, der indeholder betingelserne for søgningen.  
Under KartotekerStatistikOversigt: vises en oversigt over allerede oprettede statistikskabeloner. 
 
Der kan oprettes nye statistikskabeloner, redigeres i eksisterende og slettes statistikskabeloner. 

 

 
 
 
1. Vis statistikker lavet af initial: Vælg det initial, hvis statistikskabeloner der ønskes vist.  
 
2. Sorter efter: Her vælges hvilke felter der ønskes anvendt til sortering.  

1 2 3 

4 

5 
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3. Retning: Vælg om sorteringen skal vises stigende eller faldende. 
 
4. Oversigt over oprettede skabeloner: viser bl.a. hvornår skabelonen er oprettet, dato og klokkeslæt for 

hvornår den sidst er anvendt til søgning samt resultatet af den sidste søgning 
(hvor mange fundne). 

 
 

5. Funktionsknapperne: 
 

 <Kør>:  Sætter den valgte søgning i gang. 
 

 <Opsummering>: Viser en oversigt (i tekstformat) over opsætning af den valgte skabelon.  

 

 <Vis sidste>: Når man har kørt en søgning kan man kalde resultatet af den sidste søgning 
frem, ved at klikke på Vis sidste.  
Denne kan også kaldes frem ved at klikke på menupunktet 
KartotekerStatistik  Vis seneste statistikresultat. 

 
Søgeresultatet gemmes indtil MedWin lukkes ned. 

 

 <Rediger>: Anvendes til at rette i den udvalgte skabelon. 

 

 <Kopi>: Opretter kopi at den markerede skabelon. 
I nogle tilfælde kan det betale sig at tage en kopi af en eksisterende 
statistikskabelon, hvis de to skabeloner ligner hinanden. Efterfølgende får man 
mulighed for at ændre i skabelonen.  

 

 <Ny>: Opretter ny statistik skabelon. 
Fremkommer også via KartotekerStatistikNy statistiksøgning. 
Se yderligere beskrivelse under afsnittet ”Oprettelse af ny 
statistikskabelon”(afsnit 7.10.1.1.) 

 

 <Slet>: Sletter den markerede skabelon. 
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7.10.1. Sådan bruges statistikskabelon 
 

7.10.1.1. Oprettelse af ny statistikskabelon 

 
Oprettelse af ny statistikskabelon sker enten ved at klikke på knappen <Ny> i statistikoversigten eller ved at 
vælge KartotekerStatistikNy statistiksøgning. 

 
Oprettelse af en ny statistikskabelon består af 8 trin: 
 

 
 
Klik på <Næste > > eller <Annuller> for at afslutte. 
 
 
 
Trin 2 ud af 8  (Navn og beskrivelse): 
 

 
 
Navn:  Max. 25 tegn. 
 
Beskrivelse: Indtast en beskrivende tekst, om hvad der søges på i skabelonen. 
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<Næste > >  for at komme videre til næste trin. 
 
< <Tilbage>  for at komme tilbage til trinnet før. 
 
<Annuller>  for at afslutte uden at gemme det indtastede. 
 
 
 
Trin 3 ud af 8 (Patient informationer): 
 

 
 
Udfyld de felter der ønskes anvendt i søgningen. 
 
Sættes vinge i ”Skal være opfyldt”, hentes kun de patienter frem, der opfylder de betingelser der er vinget 
af i ”Medtag” boksen. 
 
 
 
Trin 4 ud af 8 (Diagnose (fra journalmodulet)): 
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Trin 5 ud af 8 (Medicinskema): 
 

 
 
Angiv hvilke medicintyper der skal søges efter. 
Angives ingen, medtages alle medicintyper i søgningen. 
 
 
Her vælges også om der skal søges på handelsnavn, generisk navn eller ATC-koden. 
 

1. Søg på handelsnavn og på ATC-kode efter Handelsnavn (H_Navn): 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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2. Søg på Generisk navn: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Søg på ATC-koden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobbeltklik på den ønskede kode. Den overføres til feltet ”Udvalgte ATC-
kode”.   
Klik derefter OK og den overføres til feltet. 
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Trin 6 ud af 8 (Laboratorieskema): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Trin 7 ud af 8 (Opsummering af valgene): 
 

 
 
Her vises de søgekriterier der er valgt i skabelonen. 
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Trin 8 ud af 8 (Afslutning): 
 

 
 
 
Søgningen kan køres med det samme eller den kan gemmes til senere. 
Ønskes søgningen kørt med det samme, sættes vinge i feltet ”Kør nu”. 
 
Der er forskellige output formater at vælge mellem. Det er HTML, XML, Crystal Report, Tekst og Liste 
skærm.  Se nærmere beskrivelse af output formaterne under afsnittet Udskrift af søgning/visning af 
søgeresultat.(Afsnit 7.10.1.3.) 
 
Desuden kan søgeresultaterne vises på skærm, udskrives direkte til printer eller gemmes som fil. 
 
<Udfør>  for at gemme de indtastede kriterier. 
 
< <Tilbage>  for at komme tilbage til trinnet før. 
 
<Annuller>  for at afslutte uden at gemme det indtastede. 
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7.10.1.2. Redigering i eksisterende statistikskabelon 

 
I oversigten klikkes på den skabelon der ønskes rettet. Klik derefter på knappen <Rediger>. 
 

 
 
 
Ved at klikke på det punkt der ønskes rettet, springer programmet direkte til dette trin. 
Man kan også gå frem, trin for trin, ved at klikke på <Næste>. 
 
Slut til sidst af med at klikke på <Udfør> for at gemme rettelsen. 
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1 

2 

3 

4 

5 

7.10.1.3. Udskrift af søgning/visning af søgeresultat 

 
I forbindelse med en søgning afsluttes skal foretages et udskriftsvalg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Vælg udskrift: Det er muligt at vælge HTML, XML, Crystal Report, Tekst samt til Liste skærm. 
 

 HTML, XML og Crystal Report er udskrifter med hvert sit udseende. 

 Tekst er kommafilformat der kan indlæses i eksterne programmer f.eks. EXCEL. 

 Liste skærm vises på følgende måde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Hvis dette vindue ikke lukkes ned (ved at klikke på X), kan man se søgeresultatet samtidig med der 
arbejdes i MedWin. 
   
Altid øverst:   Vinge i altid øverst betyder at listen altid vil lægge sig øverst. 
 
Skulle ”Liste skærm” lægge sig bagved MedWin, kan listen kaldes frem igen, ved at vælge 
menupunktet KartotekerStatistikVis liste skærm. (Dette menupunkt er kun synligt hvis der er 
en aktiv udskrift af liste til skærm). 
 
Dobbeltklikkes på et Cpr.nr. vil denne patient blive gjort aktiv i MedWin. 
 
I dette vindue kan ændres på sorteringen og der kan søges i listen. 
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Søgning: Der søges i cpr.nr. eller navn, afhængig af om der indtastes tal eller 

bogstaver. 
 Søgningen går i gang når første tegn indtastes. 

 
 
 
2. Send udskrift til:  Vælg om udskriften skal vises på skærm, udskrives på printer eller dannes i en 

fil. (Gælder kun når der er valgt HTML, XML, Crystal Report og Tekst under 
”Vælg udskrift). 

 
Antal kopier: Hvor mange kopier der ønskes udskrevet. 

 
3. Sortering: Om søgeresultatet ønskes sorteret efter Navn eller Cpr.nr. 
 
4. Retning: Om den valgte sortering ønskes udskrevet i stigende eller faldende orden. 
 
 

5. Funktionsknapper: 
 

 <OK>: Afslutter og gemmer. 
 

 <Annuller>: Afslutter uden at gemme. 
 

 <Vis info>: Ved klik herpå vises navn og beskrivelse af den valgte statistik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 <Skjul info>: Fjerner oplysningerne om statistikkens navn og beskrivelse. 
 

 <Dymo udskrift…>: Udskriver statistikken på Dymo label printeren. 
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7.11. Søgning 
 
 
Denne funktion findes under Kartoteker i Menulinjen. Med søgefunktionen kan man søge på patient, 
præparat, præparat via indikation, initial, honorar, ICPC og i lokationsnummertabellen. Søgning på patient, 
præparat, honorar og lokationsnummertabellen kan også foretages med luppen i Speedbar’en, afhængig af 
hvor i MedWin, man befinder sig i. 
 
 

7.11.1. Patientsøgning 
 
Søgefunktionen findes under KartotekerSøgningPatient, eller kaldes frem ved et klik på luppen, ved 
tryk på <CTRL> + S Eller <CRTL> og <F1>. 
 

 
 
Anvendelse: 
Programmet åbner klar til kombineret søgning i ikke-arkiverede patienter. 
 
KOMBINERET SØGNING (kun på ikke-arkiverede patienter): 
Der kan søges på enten CPR-nr., efternavn, adresse og tlf-nummer eller en kombination af disse. 
Så snart der er tastet eller slettet et ciffer eller et bogstav i et af søgefelterne, går en søgning i gang. 
Ved enhver ændring i et søgefelt, standses en evt. påbegyndt søgning, og en ny søgning med de nye 
kriterier går i gang. 
 
IKKE-KOMBINERET SØGNING (på ikke-arkiverede patienter og arkiverede patienter): 
Der kan søges på enten CPR-nr., efternavn, adresse eller tlf-nummer. Så snart der er tastet eller slettet et 
ciffer eller et bogstav i et søgefelt, går en søgning i gang. Ved enhver ændring i et søgefelt, standses en evt. 



7.11. Kartoteker - Søgning 

 394 

påbegyndt søgning, og en ny søgning med de nye kriterier går i gang. Med hak i Arkivfeltet søges på 
arkivmarkerede patienter (der kan ikke samtidig foretages kombineret søgning). 
 
 
FRITEKSTSØGNING (på ikke-arkiverede patienter og arkiverede patienter): 
Fritekstsøgning kan foretages på navnet. Tast en stjerne * på første position i navnefeltet efterfulgt af 
mindst 2 tegn (bogstaver, mellemrum, komma m.v.). Dette vil tømme de andre søgefelter (dvs. at 
kombineret søgning slås fra). Når der er 2 tegn efter stjernen, går en søgning i gang. Så snart der er tastet 
eller slettet et tegn i navnefeltet, og der er en stjerne og mindst 2 tegn, går en ny søgning i gang. Hvis man 
sletter stjernen eller sætter et tegn i et af de andre søgefelter, slås fritekstsøgningen fra igen. 
 
EKSEMPEL PÅ FRITEKSTSØGNING: 
En patient hedder noget med ..gaard i mellemnavn eller efternavn. 
Tast ”*gaard”. Alle med ”gaard” i efternavn, fornavn eller mellemnavn findes frem. 
Tast ”*gaard,”(*gaardkomma) . Alle med ”gaard” sidst i efternavnet findes frem. 
Tast ”*gaard ”(*gaardblank). Alle med ”gaard” sidst i fornavnet eller mellemnavnet findes frem. 
 
 
Beskyttede patienter:  Det er ikke muligt at anvende fritekstsøgning på beskyttede patienter.  
 
 
Page Up og Page Down tasterne ruller en hel side op eller ned. Pil-op og pil-ned ruller en linje op eller ned. 
 
Den første af de fremsøgte patienter i listen er automatisk den valgte. 
For at vælge en anden patient: Klik med musen på patientlisten eller brug TAB indtil listen er aktiv og 
derefter piletasterne. 
 
En valgt patient gøres til aktiv patient ved et tryk på Enter, klik på <Ok> eller dobbeltklik på patientlinjen. 
 
 

7.11.2. Præparat 
Søgning på præparat findes under KartotekerSøgningPræparat 
Skifter til præparatsøgningens faneblad Handelsnavn 
Dette er beskrevet udførligt under medicinskemaet i afsnit 3.4. 
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7.11.4. Initial 
Søgning på initialer findes under KartotekerSøgningInitial. 
Initialsøgning kan anvendes til at søge på initialerne ud fra selvvalgte kriterier. 
 

 
 
Der kan enten søges på initialer i en bestemt kategori, eller udvalgte initialer, ydernr., navn, adresser, 
postnr., By samt telefonnummer. 
Kategori: Skal der søges på initialer i en bestemt kategori, vælges denne ved klik på 

”fald-ned-pilen ” 
 
Øvrige felter: Udsøgningen starter når det første tegn skrives i felterne. 
 
Der kan søges i enkelte felter, eller i en kombination af flere felter.  
 
<Dymo LW>: Det er muligt at udskrive en label til Dymo LabelWriter på et valgt initial. 
 
<Vis initial>: Viser en oversigt over alle oplysninger på det valgte initial. 
 
 

7.11.5. Honorar 
Findes under KartotekerSøgningHonorar. 
Giver mulighed for at søge i honorartabellen.  
Denne søgning er samme funktion som ved brug af luppen i speedbar’en. 
 
Det er ikke muligt at rette eller oprette honorarer under denne søgefunktion. 
 
Oprettelse og ændring i honorartabellen er beskrevet i afsnit 7.1.2.3. 
 
 

7.11.6. Udvidet ICPC 
Findes under KartotekerSøgningUdvidet ICPC. 
 
Denne søgefunktion er beskrevet i afsnit 3.2.4.2. 
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7.11.7. Kontakt 
 
Kan vælges under KartotekerSøgningKontakt eller når der klikkes i feltet hvor søgemuligheden findes 
og derefter på luppen.  
 
Samme søgefunktion fremkommer også ved søgning på kontakter under Arkiv MedWin og ved tryk på 
Ctrl + U i felterne til Kontakter. 

Beskrivelse af søgefelter   

Kontaktsøgning er opdelt i søgning og resultat med mulighed for at udvide med flere søgefelter. 
 

 
 

Enhedsgruppe (1) er opdelt i grupperne Alle, Andet sundhedsvæsen, Apotek, Fysioterapiklinik, 

Genoptræningscenter, Kiropraktorklinik, Praktiserende læge, Psykologisk rådgivning, Speciallæge, 

Statsautoriseret fodterapeut,  Sundhedscenter og Sygehusafdeling. Søgefeltet kan udfyldes ved at vælge fra 

listen. 

 

Navn (2) er et fritekst søgefelt. 

 

Postnummer og By (3) kan udfyldes ved at vælge fra listerne eller ved at skrive i felterne. Hvis sidstnævnte 

vælges, vil listen med gyldige værdier fremkomme ved indtastning af henholdsvis første tal og bogstav.  

 

Ved søgning på hospitalsafdelinger anbefales det at anvende "Flere søgemuligheder" i stedet for 

Postnummer. Det skyldes, at afdelinger i flere regioner er samlet organisatorisk under et postnummer, 

selvom afdelingerne geografisk er placeret under et andet. 

 

Yder/SKS/ID (4) kan udfyldes ved at skrive i feltet. Det skal være en gyldig og komplet værdi, der indtastes. 

Der kan ikke søges på delmængden af et ID.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 

3 4 
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Ved klik på Flere søgemuligheder fremkommer Region, Adresse, Telefon og EAN kode: 

 

 
 

Region (5) er opdelt i grupperne Alle, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark. 

Søgefeltet kan udfyldes ved at vælge fra listen. 

 

Adresse (6) er et fritekst søgefelt. 

 

Telefon og EAN kode (7) kan udfyldes ved at skrive i felterne. Det skal være en gyldig og komplet værdi, der 

indtastes. Der kan ikke søges på delmængden af et tal.   

 

I nogle tilfælde er det muligt at sætte markering i "Vis kun verificerede modtagere af…" (8) for kun at få 

vist de kontakter, der jf. SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister) kan modtage det respektive. 

Visningen skifter afhængigt af, hvorfra Kontaktsøgning er kaldt frem. 

 

Knappen <Reset> (10) sætter Enhedsgruppe til standard "Alle" og de andre felter ryddes. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Søgeresultatet vil fremkomme i en tabel med kolonneoverskrifterne Enhedsnavn, Organisation, 

Enhedstype, Yder, EAN Kode, Adresse og Telefon.  

 

5 6 

7 7 
10 9 

8 

Søg i Kontaktsøgning 

 

 Vælg en enhedsgruppe (1). 

 Udfyld mindst et af de andre søgefelter (2-7). 

 Sæt eventuelt markering i "Vis kun verificerede modtagere af…." (8). 

 Klik på  knappen <Søg> (9). 
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Eksempel: 

 
 

Klik på ikonet "i" (11) for at se flere detaljer til kontakten; aktivitetsadresse, besøgsadresse og postadresse 

samt hvilke forsendelsestyper, kontakten er registreret til at kunne modtage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11  
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Eksempel: 

 
 

I eksemplet er kontaktøgning fremkaldt i forbindelse med oprettelse af en henvisning til en 

fysioterapiklinik, hvor der er søgt på fysioterapiklinikker i region Midtjylland.  

 

Antal resultater fremgår øverst. Søgeresultatet viser en hvid eller lyserød markering ved de forskellige 

kontakter. En hvid markering angiver, at kontakten kan modtage en fysioterapihenvisning, mens en lyserød 

markering angiver, at kontakten ikke kan modtage en fysioterapihenvisning jf. SOR (Sundhedsvæsenets 

Organisationsregister).  

 

Ved markering i "Vis kun verificerede modtagere af Fysioterapihenvisning" vises udelukkende de kontakter, 

der jf. SOR kan modtage en fysioterapihenvisning, hvorfor antal resultater i eksemplet falder fra 578 til 514. 

 

 

 
Læs i afsnit 19.9 hvordan lokationsnummertabellen indlæses. 
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7.12. Sentinel administration 
 
I klinikker, som er tilmeldt Sentinel datafangst, kan den enkelte bruger administrere sin opsætning for hvert 
ydernummer, som brugeren arbejder for.  
 
Vælg menuen Kartoteker Sentinel  Administration. 
 
Brugeren kan også administrere sin opsætning for et specifikt CPR-nr., der er aktivt i MedWin.  
Vælg menuen Sentinel  Administration [aktivt CPR-nr.]. 
 

 
 
 
Vælg herefter det ydernummer, som opsætningen skal gælde for. 
 

 
 
Efterfølgende fremkommer skærmbilledet til administration af Sentinel for det valgte ydernummer (1) eller 
for det aktive CPR-nr., hvis dette blev valgt (2). 
 

 
 
For support i administration og brug af Sentinel datafangst henvises til DAK-E.  http://www.dak-e.dk/  

 

 

 

 

 

2 

1 

2 

1 

http://www.dak-e.dk/
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8. Kommunikation 
 

8.1. EDI 
 
Electronic Data Interchange, EDI, bruges til at overføre data elektronisk. I MedWin findes der en række 
funktioner, der benytter sig af denne teknologi. Se f.eks. Svarbreve og Henvisninger. 
Dette kapitel omhandler behandling af udgående og indkommende elektronisk post. 
 

8.1.1. GODKENDELSER 
 

8.1.1.1. E-konsultation 

 
Hvis der er valgt at tilbyde patienterne E-mail konsultation, modtages disse via EDI. 
 
Når EDI-Controlleren har hentet E-mail konsultationerne, fremkommer et lille ikon i MedWin’s speedbar, 
der angiver at der ligger E-mail konsultationer til godkendelse. 
 
 

 Grønt ikon viser, at der er E-mail konsultation til godkendelse til den aktive patient. 

 
 Rødt ikon viser, at der er E-mail konsultation til godkendelse. 
 

Klik på E-mail konsultationsikonet og der skiftes automatisk til godkendelsesbilledet 
 
Godkendelse af E-mail konsultationer kan også vælges under KommunikationEDI E- konsultation. 
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1. E-mail konsultation oversigt: I denne oversigt vises de E-mail konsultationer der er modtaget og som 

skal håndteres. 
 
2. E-mail konsultation indhold: Når en E-mail konsultation markeres vises den tilhørende konsultations 

tekst i dette felt.. 
 
3. ”Valgt tekst anbringes i”/”Fuld email kons. gemmes i”: 

Ved godkendelse af E-mail konsultationer er der mulighed for at gemme de 
markerede dele af beskedens indhold i en selvvalgt journaltype i 
journalmodulet og hele E-mail konsultationen under en anden selvvalgt 
journaltype. 
Hvilke angives i disse 2 felter. 

 
 
4. <Vis egne>/<Vis alle>: Viser de E-mail konsultationer der er sendt til det initial man er logget ind med. 
 
 
 Sortering:  
 Felt Mulighed for at ændre i den rækkefølge de indkomne E-mail konsultationer 

vises i oversigten øverst.  Der kan sorteres efter Cpr.nr, dato, initial eller navn.  
Standard er valgt Dato. 

 
 Retning Angiv om den valgte sortering skal være stigende eller faldende. Standard er 

valgt Stigende. 
 

1
  

5 

2
  

4 

3
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5. Funktionsknapper: 
 

 <Godkend>: Godkender E-mail konsultationen. 
   Når der klikkes på denne knap spørges om patientens besked skal overføres til 

journalen. 
Ja: indholdet overføres fra beskeden til et journalnotat under den 

journaltype der er valgt under ”Fuld e-mail kons. gemmes i” og den 
fjernes fra godkendelsesbilledet. 

Nej: bliver beskeden ikke overført til journalmodulet og den fjernes fra 
godkendelsesbilledet. 

 

 <Besvar>: Opretter et svar til patienten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indtast det ønskede svar i feltet Besked under Besked til patienten. 
   

Overfør til journal:  markering heri bevirker at beskeden og svaret overføres 
til den mappe i journalmodulet, der er valgt i feltet ”Fuld 
e-mail kons gemmes i”. 

 
<OK> Klikkes på OK, bliver spurgt om der skal oprettes en 

regning. 
Ja:  sendes svaret til patienten og der oprettes en 

regning til patienten med ydelse 0105 E-mail 
konsultation. 

 
Nej:  sendes svaret til patienten, og der oprettes ingen 

regning. 
 
E-mail konsultationen fjernes fra oversigten. 

 
<Annuller> Lukker skærmbilledet uden at gemme det indtastede 

svar.  
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 <Afvis>: Opretter et svar til patienten. 
  Det ønskede svar indtastes i feltet Besked under Besked til patienten. 
 

 Overfør til journal: markering heri bevirker at beskeden og svaret overføres til den mappe i 
journalmodulet, der er valgt i feltet ”Fuld e-mail kons gemmes i”. 

 
<OK> Klikkes på OK sendes beskeden til patienten og E-mail 

konsultationen fjernes fra oversigten. 
 
 Der er ikke mulighed for automatisk at oprette en 

regning til patienten. 
 
<Annuller> Lukker skærmbilledet uden at gemme det indtastede 

svar. 
 

 <Slet>:  Sletter den markerede E-mail konsultation. 
 

 <Udskriv E-kons>: Den markerede E-mail konsultation udskrives til printer. 
 

 <Opfrisk>: Opdaterer skærmbilledet, så alle E-mail konsultationer, EDI-controlleren har 
modtaget i mellemtiden, bliver vist. 

 
 
Notat: 

 <Fortryd markering>: Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. 
 

 <Marker>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den 
ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker>. 

   Når E-mail konsultationen godkendes overføres den valgte tekst til den valgte 
journaltype i feltet ”Valgt tekst anbringes i”. 

 
 
 
 
 
 
.
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8.1.1.2. Epikrise 

 
I Epikrise godkendelse kan man læse og behandle indkomne epikriser, vagtlægeepikriser og 
korrespondancebreve. 
Funktionen findes under KommunikationEDI Epikrise i Menulinjen, ved tryk på Shift + Ctrl + F5 eller 

ved at klikke på ikonet  i Speedbar’en. 
 

 
 
1. Epikriseoversigt:  I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de seneste 

indkomne epikriser. 
 

Ved klik på overskrifterne kan forsendelserne sorteres i nummerorden (eller 
alfabetisk orden) og stigende eller faldende. Ændring heri gælder kun indtil 
Epikrisegodkendelsen forlades. 

 
Det er muligt at modtage prioriteringer på epikriserne, hvis de er sendt med fra 
afsender. Der kan ikke indtastes eller ændres i dette felt. 

 
 

2. Diagnoser / <Søg>: Hvis afsender af epikrisen har medsend ICD10 kode vil de blive vist i 
diagnosefeltet. 
Det vil være muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de medsendte. 
 
Det er muligt at anvende diagnosesøgningen ved at klikke på knappen <Søg>. 

 
Diagnosen overføres sammen med epikrisen til det journalark, der er valgt i 
feltet ”Fuld epikrise anbringes i:” og vises sammen med den godkendende 
læges initial, ud for datoen. 
 

Der vises en information om det totale antal epikriser i oversigten, antal læste og antal ulæste epikriser. 
 

1 

3 

4 

2 
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Ved at højreklikke på en diagnose er det muligt at: 
 

 
 

 Slette diagnosen 

 Tilføje diagnosen til patientens kroniske diagnoser 

 Redigere i diagnosens hokus 

 Indtaste kode på en ny diagnose 

 Søge diagnose på Linkportalen eller i Lægehåndbogen 

 Oversætte diagnosen fra ICD10 til ICPC (eller fra ICPC til ICD10) 
 

Søgning på Linkportalen kræver at der under KartotekerPraksisoplysninger, 
er sat flueben ved ”Bruger linkportal” og der under <Opsætning> er angivet 
opkald til sundhed.dk. 
 
Søgning i Lægehåndbogen kræver der er adgang til Sundhedsdatanettet og at 
der under KartotekerPraksisoplysninger, <Opsætning> er angivet opkald til 
laegehaandbogen.dk. 
 
Er der tvivl om hvordan felterne under <Opsætning> skal udfyldes, kontakt 
MedWin supporten. 

 
3. Epikriseindhold:  Ved at markere en bestemt linje i epikriseoversigten ovenfor, kan man i feltet 

for epikriseindhold se, hvad epikrisen indeholder. 
 

Vedhæftede links i epikrisen vil vises fremhævet (i en anden farve) og 
understreget. 
 
 

4. Funktionsknapper:   
 

 <Vis Egne/Vis Alle>: Denne knap bruges til at vælge mellem visning af epikriser for en enkelt læge 
  (Vis Egne) eller visning af epikriser for alle læger (Vis Alle). For at kunne se  
  egne svar, er det en forudsætning, at Egen læge på patientkortet er udfyldt. 

 

 <Fokus i aktiv CPR-nr.> / <Fokus i næste>: Her kan ændres på den fokustype der er valgt i MedWin 
opsætningen.  Ændring ved klik på denne knap, gælder kun indtil 
Epikrisegodkendelsen forlades. 
 

 <Vis kun ulæste>/<Medtag læste>: Det er her muligt at vælge mellem at få vist alle modtagne 
epikriser eller kun de ulæste. 
 

 <Læst>: Posten bliver liggende, så andre læger kan læse den og samtidig markeres den 
  som set af i feltet ovenfor. Det er det initial, som er logget på arbejdsstationen, 

der vil stå som det initial, der har set epikrisen. 
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 <Slet>: En hel epikrise kan slettes ved først at markere den og derefter klikke på 
  <Slet>. 
 

 <Gem diagnose>: Efter indtastning eller ændring af diagnose klikkes på denne knap. Diagnosen 
kan kun gemmes af et initial i kategorien Læge. 

 

 <Udskriv epikrise>: Den markerede epikrise udskrives til printer. 
 

 <Fortryd 
 markering>: Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. 
 

 <Marker>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den 
  ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker>. Når 

epikrisen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i 
feltet Valgt tekst anbringes i:. 

 

 <Besvar>: Mulighed for at besvare en korrespondance. Knappen er kun aktiv når den 
modtagne forsendelse er korrespondance. 

 

 <Godkend>: Her godkender man epikrisen og den vil efterfølgende overføres til journalen. 
  Man kan vælge, hvilken journaltype epikrisen skal placeres under i feltet Fuld 
  epikrise anbringes i:. Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes 
  overført til journalen og herefter klikke på <Marker>.  

Klikkes efterfølgende på <Godkend> vil den markerede tekst blive placeret det 
sted der er valgt under Valgt epikrise anbringes i: og den fulde epikrise 
placeres det sted der er valgt under Fuld epikrise anbringes i:. 
 

 <Godkend send svar til patient>: Er patienten tilmeldt Cure4you bliver denne knap aktiv og der er 
mulighed for at sende et svar til patienten. 

 

8.1.1.2.1 Vis vedhæftet PDF-dokument  

 
Fanen Vedhæftning (1) angiver, om der er modtaget filer på meddelelsen. 
 

 
 

1 
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På fanen Vedhæftning (1) kan der bladres mellem filer med pilene (2) og PDF-dokumenter åbnes med et 
klik på Forstørrelsesglas (2) eller dobbeltklik på PDF-ikonet (3).  
 

 
 
Ved godkendelse af meddelelser overføres notat samt de vedhæftede filer til journalnotat. Ved indlæsning 
af journalnotat bliver vedhæftede dokumenter vist øverst i højre hjørne og der vælges Vis (4) for at se de 
vedhæftede filer. PDF-dokumenter vises ved klik på Forstørrelsesglas (5) eller dobbeltklik på PDF-ikonet (6). 
 

 
 

8.1.1.2.2 Undtagelsesredegørelser fra fysioterapeuter 

Anmodninger om undtagelsesredegørelse fra fysioterapeuter kan modtages elektronisk i form af en 
Korrespondancemeddelelse med en fast emnetekst: "Undtagelsesredegørelse – fortsat individuel 
behandling".  
 
Den modtagne korrespondancemeddelelse kan returneres til fysioterapeuten som et afslag eller tilsagn – 
svarene er defineret af MedCom, og kan derfor ikke redigeres. 
 

 Der gives afslag på anmodningen om fortsat individuel behandling på fremsendt 
undtagelsesredegørelse. 

 Der gives tilsagn om fortsat individuel behandling på fremsendt undtagelsesredegørelse. 

4 
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Eksempel på afslag: 
 
Marker en linje i oversigten for at få vist indholdet af korrespondancemeddelelsen. Vælg knappen <Afslag> 
og vælg <Yes> for at bekræfte, at der gives afslag til fortsat behandling.  
 

 
 
 
Eksempel på tilsagn: 
 
Marker en linje i oversigten for at få vist indholdet af korrespondancemeddelelsen. Vælg knappen <Tilsagn> 
og vælg <Yes> for at bekræfte, at der gives tilsagn til fortsat behandling.  
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Efterfølgende vil det autogenererede svar blive vist i Svarbrev. Vælg <Gem>, hvorefter svar sendes tilbage 
til afsenderen (fysioterapeuten). Svarbrevet kan senere hentes frem med Shift+F6 eller ved at vælge 
Patient Svarbrev i Menulinjen. 
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8.1.1.3. Laboratoriesvar 

 
I godkendelse Laboratoriesvar kan man læse og behandle indkomne laboratoriesvar. Funktionen findes 
under KommunikationEDI  Laboratoriesvar i Menulinjen, ved at taste Shift + Ctrl + F7 eller ved at klikke 

på ikonet i speedbar’en  . 
 

 
 
 
 
 

8.1.1.3.1. Beskrivelse af knapperne i værktøjslinjen 

 
Godkend prøve(r)/prøvebundt Fokus i aktive patients resultater 
 
 Markér prøve(r)/prøvebundt som set Vis alle /Vis ikke sete 
 
 Slet prøve(r)/prøvebundt 
 

 
 
 
 
 Vis alle/Vis egne Opfrisk 
 
 Udskriv Vis alle / Vis aktive patients 
  resultater 
 
Godkend prøve(r)/prøvebundt og send svar til patienten  
 
 
 

 <Godkend prøve(r)/prøvebundt> (Alt+G): Prøverne godkendes og lægges i patientens lab.skema. 
  Herefter vises prøverne ikke længere med fed og kursiv i laboratorieskemaet. 
 

 <Godkend prøve(r)/prøvebundt og send svar til patient> (Ctrl+B): Denne knap er kun aktiv hvis 
patienten er tilmeldt Cure4you. 
Prøverne godkendes og lægge i patientens lab.skema.  
Desuden er det muligt at sende et svar til patienten.  
Prøverne vises herefter ikke længere med fed og kursiv i laboratorieskemaet. 

 

 <Markér prøve(r)/prøvebundt som set> (Alt+S): Svaret vil blive markeret som læst af det indloggede 
initial. 
Prøverne vil herefter ikke længere være markeret med fed skrift for det det 
indloggede initial. 

 

 <Udskriv prøve(r)/prøvebundt>(Ctrl+P): Udskrift af den valgte prøve(bundt). 
 

 <Slet prøve(r)/prøvebundt>(Delete): Sletter den valgte prøve. 
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 <Vis alle prøver/prøvebundter / Vis egne prøver/prøvebundter>(Alt+I): Det er muligt at vælge 
mellem at vise alle prøverne eller kun prøver til det indloggede initial. 

 

 <Vis alle ikke sete og sete>(Ctrl+E): Det er muligt at vælge mellem at få vist alle prøver (både sete og 
ikke sete) eller at få vist ikke sete prøver.  

 

 <Vis alle patienters resultater / Vis kun aktive patients resultater>(Ctrl+A): Muligt at få vist alle 
resultater eller kun resultaterne til den aktive patient. 

 

 <Fokus i aktive patients resultater>(Ctrl+F): Denne knap er standard aktiveret når man går ind i 
godkendelse af lab.svar.  Focus vil være på den aktive patients lab.svar hvis de 
findes.  

 
  Det vil betyde at hvis der ændres aktiv patient, medens godkendelse af lab.svar 

er aktivt, vil MedWin stille sig på det svar der måtte være til den nye aktive 
patient. 

 

 <Opfrisk>(Alt+O): Opdaterer oversigten med de senest modtagne lab.svar, de markeringer for 
læst der måtte være sat af andre i praksis i mellemtiden m.v. 

 
 
 Det er muligt at godkende et enkelt resultat, ved at klikke på resultatet i den nederste del af 

skærmbilledet og derefter klikke på  . 
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8.1.1.3.2. Oversigt over laboratoriesvar til godkendelse 

 

 
 
Laboratoriesvar, der ikke er godkendte, vil vises i laboratorieskemaet med blå skrift.  
 
Er den gule bjælke over teksten Forsendelser, er det det markerede bundt der godkendes. 
 
Er den gule bjælke over teksten Resultater, er det det markerede resultat i bundtet der godkendes. 
 
1. Oversigt over laboratoriesvar: I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de 

seneste indkomne laboratoriesvar. 
 
 Laboratoriesvar der ikke er læst/set af det indloggede initial vises med fed skrift. 
 

  Et billede af en person og et kryds yderst til venstre, viser at patienten ikke er 
oprettet i MedWin. 

  

  Patienten er oprettet i MedWin og  tilmeldt Cure4You. 
 
 I kolonnen Status viser resultaterne i forhold til grænseværdierne: 
 

  Gul pil viser at resultatet ligger under grænseværdierne. 
 

  Rød pil viser at resultatet ligger over grænseværdierne. 
 

     Blåt udråbstegn bruges når værdier ikke giver mening f.eks. hvis max 
grænseværdi er mindre end min. grænseværdi. 

 

1 

2 
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 Både rød og gul pil i samme felt  viser der er flere svar i et prøvebundt og der er svar der ligger både 

over og under grænseværdierne. 
 
 
 Det er muligt at sortere visningen, ved at klikke på overskrifterne i kolonnerne, hvis de skal sorteres 

stigende eller faldende efter dato, initial, ydernr., cpr-nr. m.v. 
 
 

 
2. Laboratoriesvarindhold: Ved at markere en bestemt patient i Laboratoriesvaroversigten ovenfor, kan 

man i feltet for laboratoriesvarindhold se, hvad prøver laboratoriesvaret 
indeholder. 
Når der klikkes på en prøve, kan indholdet af prøven ses i den nederste del af 
skærmbilledet. 

 
Når laboratoriet sender et foreløbigt resultat for en prøve, vil der i lab. 
godkendelsen vises *****. 
 
Prøver med foreløbigt resultat kan ikke godkendes. 
Når laboratoriet på et senere tidspunkt sender prøvens resultat, vil dette 
blive vist med M foran resultatet. 
 
Når prøven godkendes, vil det foreløbige resultat (*****) ikke længere findes i 
oversigten. 

 
Den gule markering af overskriftsbjælken viser, hvilken del af skærmbilledet(oversigt/indhold) man 
befinder sig i. Det er aktuelt ved sletning og godkendelse. 
 

 
 
 
 
 
.
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8.1.1.4. Medicin 

Under godkendelse Medicin kan man læse og behandle indkomne medicinbestillinger fra hjemmeplejen 
eller Cure4you. Funktionen vælges under KommunikationEDI  Medicin i menulinjen eller ved at klikke 
på ikonet med M i speedbar’en.  
 

  
 

  
 
 

 

 
Medicinbestilling giver først og fremmest et overblik over medicinbestillinger, der vedrører klinikkens 
patienter. Som udgangspunkt vises alle medicinbestillinger, men det er muligt at filtrere på henholdsvis 
yder og type (3).      
 
Øverste del (1) indeholder informationer, der relaterer sig til, hvem medicinbestillingen er til, hvem der har 
bestilt medicinen og hvorvidt medicinbestillingen er fra hjemmeplejen eller Cure4You. 
 
Markering af en medicinbestilling vil resultere i visning af detaljerede informationer, der relaterer sig til 
selve medicinbestillingen (2).  
 
Klik på <Vælg>  eller dobbeltklik på markeringen for at vælge medicinbestillingen (4). Medicinskema (på 
den aktive patient) fremkommer. Klik på <Afvis> for at afvise medicinbestillingen (5).  
 
For yderligere beskrivelse henvises til afsnit 3.4.3.1.3 Medicinbestillinger fra Cure4You eller hjemmeplejen. 
 

M på grøn baggrund: Der er medicinbestilling til godkendelse på den aktive patient. 

M på rød baggrund: Der er medicinbestilling til godkendelse.   
 
 

3  4 
 5 

1 

2  
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8.1.1.5. Godkendelse af Lægemiddelordinationer 

 
Lægemiddelordinationer, der er ordineret af lægens hjælper skal godkendes af lægen. 
 
Funktionen findes under KommunikationEDI Recept  i Menulinjen, ved tryk på Shift + Ctrl + F8 eller ved 
at klikke på ikonet          i Speedbar’en.        
 

 
 
Man kan vælge alle ved at klikke på <Vælg alle <Ctrl+F2>>  og derefter klikke  <Godkend <Enter>> eller 
vælge enkelte recepter ved at sætte fluebensmarkering i feltet til venstre for recepten og derefter klikke 
<Godkend <Enter>>.  
 
 

Knapper i værktøjslinjen 
 

 
 
 

 Opfrisker oversigten over lægemiddelordinationer til godkendelse. Tilføjer nye 
der er ordineret eller fjerner de ordinationer der er godtkendt på andre 
arbejdspladser. 

 

  Vælger eller fravælger alle ordinationerne. 
 

  Godkender eller afviser de valgte ordinationer. 
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  Udvider eller sammenfolder oplysningerne på de enkelte 
lægemiddelordinationer. 

 

 Mulighed for at få vist alle recepter, der ligger til godkendelse, recepter til den 
aktive patient, markerede recepter eller de ordinationer der er påhæftet et 
bestemt initial. 
 

 Oversigten kan sorteres efter Dato, CPR-nr., det initial der har oprettet 
recepten eller det initial der skal godkende recepten. 

 

   Her vælges om sorteringen skal vises stigende eller faldende. 
 
Datoafgrænsning: 

 Her kan vælges hvilket datointerval de viste recepter skal ligge 
inden for. Som standard vises dagsdato. 
Ændres fra og/eller til datoen skal der efterfølgende klikkes på knappen 
<Opfrisk (F5)>  

 
 
 

Faneblade 
 

  Oversigt over de ordinationer der endnu ikke er godkendte. 
 
 

 Oversigt over alle ordinationer, ej afsendte, afsendte med fejl og afsendte 
uden fejl. 

 

  Ordinationerne vil have en af følgende farvemarkeringer. Se 
eksempel på en ubehandlet ordination på skærmbilledet på foregående side. 
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8.1.1.6. Tidsbestilling 

 
Hvis der er valgt at tilbyde patienterne tidsbestilling via Internettet, modtages disse via EDI. 
Tidsbestillingerne skal godkendes og der skal sendes svar tilbage til patienten. 
 
 
Når EDI-Controlleren har hentet en tidsbestilling fremkommer et lille ikon i MedWin’s speedbar, der 
angiver, at der ligger tidsbestilling til godkendelse. 

 

 
 

  
Grønt ikon viser, at der er tidsbestilling fra den aktive patient. 

  
Rødt ikon viser, at der er en eller flere tidsbestillinger. 

 
 

Godkendelse af tidsbestilling 
 
Klik på tidsbestillingsikonet og der skiftes automatisk til godkendelsesbilledet (godkendelsesformen). 
Dette kan også vælges under KommunikationEDI  Tidsbestilling. 
 
Godkendelsesformen giver mulighed for enten at afvise eller godkende en tidsbestilling. 
 
Som standard vil ugeplanen, for den læge som patienten har ønsket tid hos, blive vist. 
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På godkendelsesformen, kan man se de tidsbestillinger der ligger klar til godkendelse.  
Hver enkelt tidsbestilling repræsenteres vha. en linje oven over ugeplanen.. 
 

 

 
 
 
I listboksen kan man se følgende information om tidsbestillingen: 
 

 Cpr.nr.: Cpr.nummer på den patient der har bestilt tiden. 

 Navn: Navnet på patienten. 

 Initial: Initialet på den læge patienten ønsker tid hos. 

 Dato: Dato for den ønskede konsultation. 

 Start: Ønsket starttidspunkt. 

 Slut: Ønsket sluttidspunkt. 

 Ledig: Den tid der er ledig på dagsplanen. 

 Årsag: Har patienten medsendt en konsultationstype vises den i Årsags feltet.  
 
Kan tiden ikke afsættes på det ønskede tidspunkt, vil tiden blive placeret på den næste ledige plads. 
 
Markeres en tid i listboksen, vil denne grafisk blive vist på ugeplanen med blåt. 
 

 
 
 
Desuden kan man, lige over ugeplanen, se de aktuelle informationer om tiden.  
Her kan redigeres i tidsbestillingen, dvs. flytte tiden til et andet tidspunkt, skifte læge eller varighed. 
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Har patienten medsendt en konsultationstype, vil denne blive vist i årsagsfeltet. 
Hvis ikke er dette felt blankt, og så er det op til brugeren selv at udfylde det. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<Rediger>: Klik på denne for at få lov til at redigere i en tidsbestilling. 
 
<Annuller>: Klik på denne for at annullere en redigering. 
 
<OK>: Afslutter og gemmer ændringerne. 
 
<Kommentar>: Klik på for at skrive en kommentar tilbage til patienten (f.eks. hvis tiden er 

flyttet). 
 
 En rød prik over denne knap, betyder at der ikke er skrevet en kommentar. 
 En grøn prik over den knap, betyder at der er skrevet en kommentar til 

patienten. 
 
<Godkend>: Klik herpå for at godkende tiden.  

Der vil blive sendt et svar tilbage via Internettet til patienten, hvor der enten 
vil stå at tiden er godkendt eller at der er foretaget ændringer i 
tidsbestillingen. 
 

<Afvis>: Klik på denne for at afvise tiden.  
Der kommer spørgsmål, om der skal skrives en kommentar til patienten. 
 

 

 
 
 





8.1. Kommunikation - EDI 

 425 

8.1.2. OVERSIGTER 
 

8.1.2.1. Forsendelser 

 
Herunder vises en oversigt over EDI-Controlleren forsendelser samt modtagne negative kvitteringer. 
 
Forsendelsesoversigten hentes under KommunikationEDI Forsendelser. 
 
Type: Her vælges hvilken type der ønskes vist. Der kan vælges mellem Edi forsendelses 

oversigt, Edi negativkvittering godkendelse eller Afregning forsendelsesoversigt. 
 

 
 
 
 

8.1.2.1.1. Edi forsendelses oversigt 

 

 
 
Viser en oversigt over de forsendelser der har været på EDI-controlleren. 
 
Fra dato og Til dato: Angiv for hvilken periode forsendelserne skal vises i oversigten. 
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 Når markøren står i et af datofelterne, kan der, ved at bruge pil ned eller pil op 
på tastaturet, skiftes til næste eller forrige dato. 

 
<Opfrisk>: Klik her når der er indtastet ny dato, i enten Fra dato eller Til dato, for at få vist 

edi-forsendelserne for den angivne periode. 
 
 

Oversigt over forsendelser: 
Type: (EDI-meddelelses type) 

MEDDIS = Svarbrev 
MEDREF = Henvisning 
MEDRPT = Lab. svar 
MEDRUC = Afregning 
MEDREQ = Rekvisition (mikrobiologiske, patologiske og klinisk kemiske) 
MEDBIN = PLO forsendelser. 

 
Status: Status på forsendelserne der er kommet ind eller gået ud af systemet. 

 
Statustyper for modtaget EDI: 
OK = Viser at meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet. 
 
OK + kv = Viser at meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet og at der er blevet sendt en 

kvittering til afsenderen (positiv kvittering). 
   
Afvis = Der sendes en kvittering til afsenderen, om at der er fejl i meddelelsen. 
 
Statustyper for sendt EDI: 
Sendt = Der er dannet en meddelelse til at sende ud af systemet. 
 
Sen + kv = Der er dannet en meddelelse til at sende ud af systemet og man ønsker en 

positiv kvittering tilbage. 
 
Negkv = Den afsendte meddelelse indeholder fejl. 
 
Poskv = Den afsendte meddelelse er kommet ind i modtagerens system. 
 
Fejl = Forsendelsen har ikke kunnet afsendes. 

 
Der skal altid sendes en kvittering til afsenderen, hvis det ikke er muligt at modtage forsendelsen (en 
negativ kvittering =  Afvis)  
Denne regel gælder for alle systemleverandører. 

 
Der kan være flere årsager til en afvisning: 

 At modtageren ikke kan modtage i det sendte format. 

 At afsenderen sender en forkert version. 

 At forsendelsen ikke er overensstemmende med MEDCOM forskrifterne. 
 

 
Indholdsrude: Når der klikkes på en forsendelse med status Afvis, vil denne rude vises og det 

er her muligt at se årsagen til at MedWin har afvist forsendelsen.   
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8.1.2.1.2. Godkendelse af negative kvitteringer 

 
For at kunne holde øje med EDI-forsendelser der giver negative kvitteringer, vises et ikon i speedbar’en 
der angiver der er modtaget negative kvitteringer. Disse kvitteringer skal godkendes. 
 

Ikonet vises kun når der ligger negative kvitteringer der ikke er godkendt.     
 
 

 
 
For at godkende disse negative kvitteringer klikkes på ikonet eller der vælges ”Edi negativkvittering 
godkendelse” under type 
 
 

 
 
 
Det er her muligt blandt andet at se hvilken type forsendelse det drejer sig om, cpr.nr. og modtager. 
 
Type: MEDREF = Henvisninger 
 MEDDIS = Svarbreve/korrespondance  
 MEDREQ = Rekvisitioner 
 
Ved at klikke på kvitteringerne, vil nederst vises årsagen, hvis denne oplysning er sendt med den negative 
kvittering. 
 
Når man er opmærksom på at en forsendelse har givet negativ kvittering og denne er sendt igen, skal 
kvitteringerne godkendes, og bliver derefter slettet fra oversigten. 
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Ved godkendelse sættes markering i boksen til venstre for hver kvittering. 
 
<Godkend valgte> Godkender de valgte kvitteringer 
 
<Godkend alle> Godkender alle negative kvitteringer i oversigten, på samme tid. 
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8.1.2.1.3. Afregning forsendelses oversigt 

 
Under Type Afregning forsendelses oversigt, vises en oversigt over afregningerne til sygesikringen. 
Det er muligt at gensende sygesikringsafregninger . 
 
 
Vis antal: Her angives hvor mange afregninger der ønskes vist. 
 
<Vælg at gensende>: Sæt flueben ved den afregning der skal gensendes og klik på knappen <Vælg at 

gensende>. Status ændrer sig til Godk og EDI-Controlleren vil sende 
afregningen igen. 

 
<Fortryd gensendelse>: Er en tidligere afregning valgt til gensendelse, kan denne markering fjernes 

igen. 
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8.1.2.2. Henvisninger 

Henvisningsoversigten åbnes ved at vælge Ctrl + F5 eller ved at vælge KommunikationEDI Henvisninger 
i Menulinjen. 
        

 
 
De forskellige henvisninger kan vises ved at dobbeltklikke på henvisningen eller markere en henvisning 
efterfulgt af et klik på <Vis>.  Afhængigt af henvisningstypen vises henvisningen i det skærmbillede, der 
håndterer den respektive henvisningstype. 
 
Henvisninger kan godkendes fra selve henvisningsbilledet eller her fra henvisningsoversigten ved at vælge 
<Godkend>. 
 
 
1. Vis status:  Man kan udvælge de henvisninger, man ønsker at se i oversigten. Det et muligt 

at søge på Status og indskrænke denne søgning ved hjælp af ”Siden dato” 
feltet. 

 

 Ej godkendte: Henvisningen er ikke godkendt til forsendelse og vil blive uforandret i 
  systemet. Der kan frit ændres i henvisningen. 
 

 Godkendte: Henvisningen er godkendt til forsendelse og vil blive sendt ved næste opkald 
  med EDI- kontrolleren. Henvisningen kan ikke annulleres eller slettes. 
 

 Sendte: Henvisningen er sendt af EDI-controlleren.  
Det tilrådes at benytte sig af feltet ”Siden dato”, inden dette punkt vinges af, 
da man ellers vil få vist samtlige af klinikkens afsendte henvisninger gennem 
tiden. 
Der kan ikke foretages ændringer i henvisningen, men den kan dog annulleres 
hvorefter klinikken selv er ansvarlig for at give besked herom til modtageren. 

 
Er dette valgt vil nedenstående statustyper kunne fremkomme: 
Sen + kv: Henvisningen er afsendt og der er anmodet om at få en positiv 

kvittering retur.  
Modtageren er ikke tvunget til at sende positive kvittering, 
selvom denne er ønsket. 

 

1 
2 
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NegKv: Henvisningen er afsendt men er ikke gået korrekt ind i 
modtagers system. 

 
PosKv: Henvisningen afsendt og er kommet ind i modtagerens system. 

 

 Annullerede: Henvisningen er annulleret.  
 

 Fejl: Viser de henvisninger hvorpå der er fejl og som IKKE ER BLEVET AFSENDT. 
Henvisningerne skal rettes eller laves om. 
 

 
2. Funktionsknapper:  Knapperne til højre i billedet under oversigten giver mulighed for forskellig 

behandling af henvisningerne. 
 

 <Vis>: Denne knap har samme funktion som at dobbeltklikke på en henvisning i listen 
- den markerede henvisning hentes frem i det henvisningsbillede, der 
anvendes til at håndtere den respektive henvisningstype. 

 

 <Godkend> Godkender.  En godkendt henvisning kan ikke annulleres eller slettes.  

  

 <Opfrisk>: Opdaterer listen med eventuelle ændringer. 
 

 <Annuller>: Ændre status fra Sendt til Annulleret. Klinikken er selv ansvarlig for at give    
                                      besked herom til modtageren. 
 

 <Slet>: Sletter henvisningen. Systemet vil automatisk bede om en 
bekræftelse, inden handlingen udføres.  

 
For alle knapperne, med undtagelse af <Vis>, gælder det, at man kan vælge flere henvisninger i listen 
på engang og få udført en ønsket handling på disse. 
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8.1.2.4. Svarbreve 

 
Svarbrevsoversigten bruges til at danne et overblik over svarbreve og korrespondancebreve registreret i 
systemet. I dette skærmbillede kan man også ændre status på de enkelte svarbreve. Funktionen findes 
under KommunikationEDI Svarbreve i Menulinjen. 
 

 
 
1. Oversigt:  Denne liste indeholder alle epikriser, der opfylder søgebetingelserne (se 

nedenfor). Dobbeltklik i listen vil forårsage, at Svarbrevsoversigten parkeres og 
svarbrevet bliver vist. 

 
2. Vis forsendelsesstatus: Her kan angives søgebetingelser for, hvilken status de viste svarbreve må have. 
 

 Ej godkendte: Viser svarbreve, der ikke er godkendt til afsendelse. 
 

 Godkendte: Viser svarbreve, der vil blive afsendt ved næste EDI-opkald. 
 

 Sendte: Viser svarbreve, der er blevet afsendt. Disse svarbreve kan ikke rettes. 
 
Er dette valgt vil nedenstående statustyper kunne fremkomme: 
Sen + kv: Svarbrevet er afsendt og der er anmodet om at få en positiv 

kvittering retur.  
Modtageren er ikke tvunget til at sende positive kvittering, 
selvom denne er ønsket. 

 
NegKv: Svarbrevet indeholder fejl og er ikke gået korrekt ind i 

modtagers system. 
 

PosKv: Svarbrevet er kommet ind i modtagerens system. 
 

 Udskrevne: De svarbreve der er sendt som post bliver vist. 

1 

2 
3 
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 Fejl: Viser de svarbreve hvorpå der er fejl og som IKKE ER BLEVET AFSENDT.  
Svarbrevene skal rettes eller laves om. 

3. Vis forsendelse: Her kan angives søgebetingelser for, hvilken status de viste svarbreve må have. Der 
kan vælges mellem EDI og Post. Svarbreve, der er markeret i feltet ”Send som brev” (se afsnit 3.8), 
hører under kategorien ”Post”. 

 
4. Siden dato: Hvis der sættes vinge i dette felt, kan tekstfeltet udfyldes med en afgrænsningsdato. Det 

betyder, at listen kun vil vise svarbreve, der er datostemplet med en dato efter afgrænsningsdatoen. 
Denne funktion kan især være aktuel, når man vælger at se sendte svarbreve. 

 
 

5. Funktionsknapper:  
 

 <Godkend> Ændrer status på det valgte svarbrev fra Ej godkendt til Godkendt.  
 

 <Afvis>: Ved klik på <Afvis> sættes det/de valgte svarbrev(e)s status til ”Ej godkendt”. 
Hvis status er ”Ej godkendt” eller ”Sendt”, sker der ingenting. 

 

 <Udskriv>: Det/de markerede svarbreve udskrives til printer. 
 

 <Opfrisk>: Opdaterer oversigten med eventuelle ændringer. 
 

 <Slet>: Ved klik på <Slet>, slettes det/de valgte svarbrev(e). Der vil blive bedt om 
bekræftelse på sletningen, inden sletningen udføres. 

 

 <Vis>:  Denne knap har samme funktion som et dobbeltklik i listen. 
Svarbrevsoversigten parkeres og svarbrevet bliver vist. 
 

For at godkende et svarbrev, dobbeltklikkes på svarbrevet i listen. Svarbrevsoversigten bliver parkeret, 
svarbrevet vises og kan nu godkendes. 
For at vende tilbage til svarbrevsoversigten dobbeltklikkes på den parkerede svarbrevsoversigt. 
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8.1.3. Kalendersynkronisering (WEB) 
 
Er der valgt at tilbyde tidsbestilling på via Cure4you, skal kalenderen, ved opstart, lægges ud på 
hjemmesiden, så de ledige tider bliver vist. Den opdateres derefter automatisk. 
 
Derefter vil det kun være nødvendigt at sende ny kalender til hjemmesiden f.eks. hver 2. eller hver 3. 
måned eller i tilfælde af at den i mellemtiden ikke længere skulle være synkroniseret (de ledige tider på 
Internettet ikke matcher ledige tider på tidsskemaet i praksis). 
 
Det er muligt at lave en opsætning på Cure4yous hjemmeside, for hvilke perioder patienterne må have lov 
til at booke tider. Kontakt Cure4you om dette. 
 
Lægges kalenderen ikke ud, vil det være åbningstiderne, der betragtes som værende ledige tider. 
 
Formen til kalenderopdateringen består af 2 dele: en administrationsdel, hvor man kan ændre indstillinger 
for forsendelse af kalenderopdatering samt en funktionsdel, hvor man kan afsende 
kalenderopdateringerne. 
Dette findes under KommunikationEDI Kalendersynkronisering (WEB) 
 

 
 
Administration af Internet kalender 
 
Funktioner: 
Herfra afsendes kalenderopdateringer på de initialer, der er tilknyttet Internettet. 
 
Vælg de initialer man ønsker at sende en totalkalenderopdatering for.  
Dette gøres ved enten at dobbeltklikke på initialet i listen Ikke med: eller ved at klikke på initialet i listen og 
derefter på knappen >. 
Ønskes alle initialer flyttet fra Ikke med: til Med: klikkes på knappen >>. 
 
Fortryder man nogle af de initialer man har valgt, kan man enten dobbeltklikke på dem i listen Med: eller 
man kan markere initialet og trykke på knappen <. 
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Ønskes alle initialer flyttet tilbage klikkes knappen <<. 
 
Send total kalenderopdatering: Sender kalenderopdateringen på de initialer der er valgt under 

Med. 
 
 
 
Opsætning: 
Her kan angives: 
Antal dage: hvor mange dage kalenderopdateringen skal gælde. 
 
Dage frem: antal dage frem til kalenderopdateringen skal begynde at gælde. 
 
Fra dato: og Til dato: De ændringer man evt. måtte foretage afspejles i ”Fra dato” og ”Til dato”. Her 

kan man se hvornår kalenderopdateringen gælder fra og til. 
 
Antal dage tilbage af kalender inden advarsel gives: udfyldes med antal. 
 
Desuden kan man også se hvornår der sidst blev sendt en kalenderopdatering ud. 
 
Indstillingerne er personlige for hvert initial, der er tilknyttet Internettet.  
Det initial man arbejder med, ses i feltet i nederste højre hjørne. 
 
OBS! – Opsætningen skal laves for alle initialer. 
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8.1.4. Opsætning – Påmindelse af Edi 
 

 
Dette funktion giver mulighed for at få en påmindelse når MedWin lukkes, hvis der ligger EDI-
forsendelser der enten ikke er godkendte eller ikke er afsendte. 
 
 
Beskrevet yderligere i afsnit 2.1.2.1. 
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8.2. Besked 

8.2.1. Beskedoversigt 
Beskedoversigten vælges via KommunikationBeskedBeskedoversigt, Shift+Ctrl+F11 eller ved at klikke 

på ikonet  i speedbar’en.  
 

 
 
1. Værktøjslinjen: 
 

 <Ny besked>: Der bliver mulighed for at oprette og sende en ny besked. 
 Dette beskrives nærmere under afsnittet Ny besked. 
 

 <Tilbage> og <Frem>: Viser indholdet i forrige eller næste besked. 
 

 <Opfrisk>: Gendanner skærmbilledet med de nye beskeder der måtte være modtaget. 
 

 <Slet>: Sletter den markerede meddelelse. 
 

 <Læst>: Markerer meddelelsen som læst. Kvittering beskrives nærmere i afsnittet om 
Kvittering ved læst besked. 

 

 <Besvar>: Indtastning af svar til afsender. 
 

   
 
 Felter og knapper er de samme som ved indtastning af ny besked. 
 

1 

2 

3 
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 <Positiv kvittering>: Denne knap fremkommer kun, når den markerede besked er en kvittering fra 
modtageren. 

 

 <Opsætning>: Herunder findes nogle opsætningsmuligheder for det valgte initial, vedr. 
visning af direkte beskeder, behandling af læste beskeder, samt hvor ofte der 
skal scannes for nye beskeder.  Opsætningen er nærmere beskrevet under 
afsnittet Opsætning. 

 

 <Afslut>: Afslutter beskedfunktionen. 
 
 
2. Meddelelser: Oversigt over de beskeder der er sendt til det initial, der er anvendt til at logge 

på MedWin. 
 

Oversigten over beskederne består af flg. kolonner: 
Prio: Viser hvilken prioritet beskeden er sendt med. 
Dato og tid:  Hvornår beskeden er sendt. 
Afsender: Hvem der har sendt beskeden. 
Tekst: Her vises det første udsnit af teksten i beskeden. 
Vist: Her vil stå Nej indtil der er blevet klikket på beskeden, og den 

har været vist i Beskedfeltet nedenunder. 
Kvit.: Her vil vises om afsender har anmodet om at få kvittering og 

om der er sendt en sådan. 
Type: Her vises om det er en besked (PERS) eller en kvittering (POSI). 
 
 Brug evt. knapperne <Tilbage> og <Frem> til at skifte mellem beskederne i 
oversigten. 

  
3. Besked: Viser indholdet i den besked der er markeret i oversigten ovenfor. 
 
4. Statuslinje: I statuslinjen vises følgende oplysninger: 

Hvor mange beskeder der ligger i oversigten. 
Hvor mange beskeder der ikke har været vist (dvs. der har ikke været klikket på 
dem i oversigten) 
Hvilken prioritet den markerede besked er sendt med. 
Hvilket initial der er anvendt til at logge på MedWin. 

 

8.2.2. Opret ny besked 
Vælges under KommunikationBeskedNy besked (Shift+Ctrl+F12) eller på knappen <Ny besked> i 
besked oversigten. 
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Modtagere: Klik på det initial der skal modtage beskeden under Ikke med: og klik på 
knappen < > for at overføre initialet til Med:. 

 
 Ønskes beskeden sendt til alle initialer klikkes på <Alle>. 
 
Meddelelse: Indtast indholdet i meddelelsen. 
 
Direkte: Markering heri bevirker at beskeden automatisk vises på modtagerens skærm 

efter det antal sekunder der er angivet under Opsætning. (Se foregående side.) 
 Sættes ikke markering heri, skal modtager selv vælge beskedoversigten for at 

se de modtagne beskeder. (Ikonet  vises i Speedbar’en). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvittering: Sæt markering heri, hvis afsender ønsker at modtage kvittering retur, når 

modtager har læst beskeden. 
 

 Ved klik på denne knap, sendes beskeden med høj prioritet. 
 

 Ved klik på denne knap, sendes beskeden med lav prioritet. 
 
<Luk>: Skærmbilledet lukkes. 
 Er der ikke klikket på <Send> bliver beskeden hverken afsendt eller gemt.  
  
<Send>: Beskeden afsendes. 
 Når beskeden er afsendt klikkes på <Luk> for at afslutte skærmbilledet. 
 
 Når beskeden afsendes kvitteres med meddelelsen: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Klik på <OK>. 
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8.2.2.1. Kvittering ved læst besked 

Har afsender ønsket kvittering, vil nedenstående skærmbillede fremkomme når modtager læser beskeden. 
 

 
 

<Ja> Kvittering til afsender 
 
<Nej> Kvittering sendes ikke til afsender. Beskeden slettes. 
 

 

 

På afsenders initial, ligger nu en kvittering for at beskeden er læst. 
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8.2.3. Opsætning 
Under knappen Opsætning angives nogle generelle opsætningsmuligheder for det valgte initial. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initial: Her angives, hvilket initial opsætningen skal gælde for. 
 
Opsætning:  
Herunder sættes markering for flg.: 
 

 Afspilning af lyd ved modtagelse af direkte besked. 
 

 Skal direkte beskeder poppe op på skærmen 
 

 Skal beskedoversigten minimeres når en besked er behandlet. 
 

 Skal kvitteringer sendes som direkte beskeder (de vises hos modtager straks de er leveret). 
 

 Angivelse af hvor mange sekunder der skal gå mellem hver scan af modtagne beskeder. 
 
<Gem>: Gemmer opsætningen for det valgte initial. 
 Når der klikkes på <Gem> fremkommer flg. dialogboks: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Klik <OK>. 
 
<Luk>: Lukker skærmbilledet. 
 
Opsætningen gemmes kun, hvis der først er klikket på <Gem>. 
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8.3. Patientudveksling 

8.3.1. Import 
 
Under menuen Kommunikation  Patientudveksling  Import er det nu muligt at importere patientdata, 
der er modtaget via EDI eller diskette. 
 

 
 
1. Knapper i værktøjslinjen: 

 

 <Gennemse>: Mulighed for at vælge et andet drev hvor PLO-filen ligger. F.eks. hvis 
patientens data er modtaget på diskette. 

 
Er en PLO-fil hentet ind i oversigten fra diskette, kan den indlæses på et senere 
tidspunkt, også selvom disketten ikke længere sidder i drevet.  

 

 <Gem som>: Mulighed for at gemme PLO-filen på et andet medie, f.eks. på diskette. 
 

 <Opfrisk>: Ajourfører oversigten med de EDI-filer, der måtte være modtaget på EDI-
controlleren siden bruger gik ind i skærmbilledet. 

 

 <Slet>: Sletter den markerede importfil. 
 

 <Luk>: Afslutter skærmbilledet. 
 

2. Oversigt over filer med patientdata, der er modtaget via EDI eller diskette. 
Klik på den EDI-forsendelse, der ønskes indlæst. 

 
3. Specifikation  Af den valgte EDI-forsendelse: 

Navn på afsender, afsenders ydernr. lokationsnr., hvilket system afsender 
anvender samt hvilken PLO-version afsender anvender. 
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4. Oversigt  Viser hvilke patienter, der er modtaget i den valgte EDI-forsendelse: Cpr.nr og 
Navn. 
Er der flere patienter i en EDI-forsendelse, vil det her være muligt at markere, 
hvilke der ønskes indlæst (se under punkt 6 ”Kun udvalgte patienter”) 

 
5. Fejlbeskrivelse: Er der fundet fejl i den valgte EDI-forsendelse (enten efter klik på knappen 

<Analysere> eller i forbindelse med import af dataene), vil fejlen være 
beskrevet under ”Fejlbeskrivelse”. 

 
6. Importere: 

Alle patienter Er der markering heri, vil alle de patienter, der ligger i 
den valgte EDI-forsendelse, blive indlæst. 

 
Kun udvalgte patienter Er der markering her, vil de patienter, der er 

markeret i oversigten (se punkt 4), blive indlæst. 
 
Afgrænsning Mulighed for at angive et datointerval for indlæsning 

fra PLO-filen. 
 

Funktionsknapper: 
 

 <Importere>: Starter importen af den modtagne PLO-fil 
 

 <Analysere>: Knappen Analysere giver mulighed for at tjekke, om dataene er gemt korrekt 
efter PLO-standarden i EDI-filen og informerer om data status, inden import 
påbegyndes.  

 

 <Gem logfil>: Er der fundet fejl på dataene enten efter klik på <Analysere> eller i forbindelse 
med importen, giver denne knap mulighed for at gemme fejlene i en logfil. 
Denne logfil vil give MedWin supporten større mulighed for at finde årsagen til 
fejlen. 
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8.3.2. Eksport 
 
Under menuen Kommunikation  Patientudveksling  Eksport er det nu muligt at eksportere  patientdata, 
til en ekstern læge enten via EDI (medbin) eller diskette. 
 

 
 
1. Knapper i værktøjslinjen: 

 

 <Vælg data…> Starter udvælgelse af data via pluklisten op. 
 
  I pluklisten er det muligt at vælge Udskrift til både printer, PLO-Disk og PLO-

EDI. 
 

 <Opfrisk>: Opdaterer oversigten. Skal anvendes hvis der ændres i felterne Status, Fra 
dato eller Til dato. 

 

 <Slet>: Sletter den markerede eksportfil. 
 

 <Gem>: Gemmer de indtastede oplysninger. 
 

 <Luk>: Afslutter skærmbilledet. 
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2. Afsender: Det initial der er anvendt til at logge på MedWin.  Initialet skal være oprettet 
under KartotekerInitialkartotek. (Se yderligere om oprettelse af initialer 
under afsnit 7.3) 
(Kan ændres ved klik på ”fald-ned-pilen ”  ) 

 
Modtager: Her vælges modtager af patientdataene. Klik på ”fald-ned-pilen ”  søger i 

listen af kontakter i opsætning for E-patienteksport. 
  Det er også muligt at højreklikke og udvælge en kontakt. 
 

3. Status: Her vælges, hvilke forsendelser der skal vises i oversigten, ud fra forsendelsens 
status. Der kan vælges mellem Alle, Ej godk, Godk, Sendt og Fejl. 

 
Efter ændring i dette felt, skal der klikkes på <Opfrisk> for at opdatere 
oversigten 

 
Fra dato: Indtast hvilken dato oversigten skal starte. (Indtast ddmmåååå). 

Efter ændring i dette felt, skal der klikkes på <Opfrisk> for at opdatere 
oversigten 

 
Til dato: Indtast hvilken dato oversigten skal slutte. (Indtast ddmmåååå) 

Efter ændring i dette felt skal der klikkes på <Opfrisk> for at opdatere 
oversigten. 

 
Ved klik på <Vælg data…> starter udvælgelse af data via pluklisten op. 

 
 Følgende skærmbillede fra Pluklisten vises: 
 

 
 
Er det ikke den aktive patient der skal eksporteres, fjernes markeringen ved Cpr.nr. og det bliver muligt 
at bruge de øvrige felter på skærmbilledet til søgning. 
Søgefelterne er beskrevet yderligere i afsnit 3.17. 
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Klik på <Søg>  
 

 
 
 
og klik <Ok>. 
 
I næste skærmbillede skal der være sat markering ved PLO-EDI. 
 

 
 
Skal patientdataene udskrives på printer eller dannes som en fil på disken, flyttes markeringen til 
Printer eller PLO-Disk. (Se yderligere under afsnit 3.16.) 
 
<Udskriv> Sender patientdataene til det valgte (Printer, PLO-Disk eller EDI.) 
 
<Luk> Afslutter skærmbilledet. 
 
 
 

 
4. Oversigt over forsendelser 

Oversigten vil vise de forsendelser der opfylder kravene opstillet under Status 
samt Fra dato og Til dato. 

 
 

5. Specifikation af den eksportfil der er markeret i oversigten. 
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6. Godkendt Når der sættes markering heri, er forsendelsen godkendt og vil blive afsendt 
næste gang EDI-controlleren scanner. 

 
 

Når der er valgt en patient og skærmbilledet er returneret til Patienteksport (PLO-format) vælges 
modtager af patientdataene. Klik på <Gem> for at opdatere modtageroplysningerne på patientdataene. 
 
Sæt flueben ved Godkendt, når patientdataene er klar til EDI-forsendelse. Husk at klikke <Gem> for at 
opdatere Status på patientdataene. 
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8.4. Dynamiske Blanket 
 

Er der modtaget en anmodningsblanket fra kommunen vises ikonet  i menulinjen. 
Rød baggrund hvis der er modtaget en anmodningsblanket og grøn baggrund hvis der er modtaget 
anmodningsblanket til den aktive patient.  
 
Det er i skrivende stund endnu ikke alle kommuner der har mulighed for at sende LÆ blanketterne 
elektronisk. 
 
Ved klik på anmodningsblanket ikonet eller ved valg af Kommunikation Dynamiske Blanket vises Den 
dynamiske Blanket (Oversigt). 
 

 
 

Funktionsknapper 
 

 Opfrisker blanketlisten og tilføjer nyankomne 
anmodningsblanketter. 

 

 Åbner anmodningsblanketten til den markerede forsendelse. 
 

  Henter svarblanketten 
 
 
Vis: Der kan vælges hvilke blanketter der skal vises i oversigten, ud 

fra følgende betingelser: 
 

Alle 
Patientens 
Det/de initialer der er modtaget blanketter til 
samt initial for godkendende læge (markeret med *). 



8.4. Kommunikation – Den Dynamiske Blanket 
 

 452 

 
 
 
 

Fanebladene:   
Ubehandlede (F6) Viser de modtagne anmodningsblanketter, der endnu ikke er 

færdigbehandlet. 
Fejl (F7) Viser en oversigt over de afsendte blanketter der indeholder 

fejl. 
Alle (F8) Viser alle blanketter, anmodningsblanketter og afsendte 

blanketter. 
Sendte (F9) Viser en oversigt over sendte blanketter. 

 
Når fanebladene Fejl, Alle og Sendte er aktive, er det desuden muligt at søge blanketter for et CPR-nr. og 
for et datointerval. 
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1. I oversigten vises følgende oplysninger: 
T (Transmissionsstatus) Symbolernes betydning vises i skærmbilledets statuslinje (2). 
B (Blanketstatus)  Symbolernes betydning vises i skærmbilledets statuslinje (2). 
Dato Dato for kommunens afsendelse af anmodningsblanketten.  
Patientens CPR-nr og navn 
Egen Læge Initialet på den læge der står som patientens interne læge på 

patientkortet. 
Blanket Den blanket anmodningen vedrører. 
Sagsnr. Sagsnr. er tildelt af afsender. 
Afsender Afsender genkendes v.h.af lokationsnummer. Er der oprettet et initial 

med det pågældende lokationsnummer, (under kategorien Diverse), vil 
dette initials navn blive vist i feltet. 
Er der ikke oprettet et initial med det pågældende lokationsnummeret, 
vil lokationsnummeret blive vist i feltet. 

Modtager Er eget lokationsnummer. 
Godk. læge Initialet på den læge der har godkendt svarblanketten. 
Godkend dato Den dato svarblanketten er godkendt. 
Sendt dato Den dato svarblanketten er afsendt. 

 
 

2. I statuslinjen vises en beskrivelse af de symboler der anvendes i Transmissionsstatus (T) og i 
Blanketstatus (B). Yderst til højre i statuslinjen vises status på den markerede forsendelse. 

 
Når en ny anmodningsblanket er modtaget, og ikke læst endnu, vises blanketten med fed skrift i oversigten. 
Når blanketten har været åbnet, ændres skriften til normal. 
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8.4.1. Anmodningsblanket 
 

 
 
Anmodningsblanketten modtages fra kommunen. 
 
 

 Anmodningen kan udskrives til skærm 
 

 eller til printer. 
 

  Består anmodningsblanketten af flere sider, kan der blades mellem siderne. 
 De aktive pile er fremhævet med grønt. 
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8.4.2. Svarblanket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gemmer de indtastede rettelser i svarblanketten. Lukker ikke svarblanketten. 
 
For at lukke skærmbilledet klikkes på krydset i øverste højre hjørne. Rettelser der ikke er 
gemt vil ikke blive gemt. 
  

 
 Godkender og sender svarblanketten til kommunen 
 
 
 Den valgte anmodning kan afvises herfra. 
 
 
 Svarblanketten kan udskrives til skærm 
 
 
 eller til printer 
 
 
 Mulighed for at vedhæfte en fil til svarblanketten 

Filtyperne: *.txt; *.jpg; *.jpeg; *.gif; *.tif; *.tiff; *.pdf; *.doc og *.docx.  
 
 
 Mulighed for at se den vedhæftede fil. 
 Ved at højreklikke på dette ikon, er det muligt at slette den vedhæftede fil. 
  
 

  Består svarblanketten af flere sider, kan der blades mellem siderne. 
 De aktive pile er fremhævet med grønt. 
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 Mulighed for at vælge ansvarlig læge. 
Det initial der er valgt i dette felt vil stå nederst på blanketten som attestudstedende læge. 
 
Er logininitialet oprettet i initialkartoteket til at kunne godkende recepter til umiddelbar forsendelse, vil 
dette initial være vist her. Kan dog ændres. 
Er logininitialet ikke oprettet i initialkartoteket til at kunne godkende recepter til umiddelbar forsendelse, 
skal der vælges en ansvarlig læge. 
Er logininitialet oprettet med kategorien sekretær i initialkartoteket, skal der vælges en ansvarlig læge. 
 
 
Kopiering af tekst i Den Dynamiske Blanket 
I både nye og afsendte dynamiske blanketter vises nedenstående valgmuligheder ved højreklik i 
tekstfelterne: 
 

 
 
Ændringer i afsendte dynamiske blanketter vil ikke kunne gemmes. 
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8.5. Indberetning børnedatabase 
 
Ved indtastning af dato, højde og vægt i børnejournalen indberettes automatisk til Børnedatabasen. 
 
Under menupunktet Kommunikation  Børnedatabasen vises en oversigt over de forsendelser, der er 
sendt til Børnedatabasen. 
 

 
 

Funktionsknapper 
<Send [F2]>:  Anvendes til at gensende en forsendelse. 
 
<Opdater [F5]>: Ændres dato klikkes her, for at få oversigtsbilledet opdateret 
 
Datofelter  I datofelterne vises den seneste måned som standard – kan ændres. 
 
Om forsendelserne er sendt med Fejl, med Succes eller slet ikke afsendt, vises med en farvekode. 
Disse farvekoder er beskrevet i statuslinjen. 
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8.6. Administrativ korrespondance 

Opret administrativ korrespondance 
 
Under Kommunikation Opret administrativ korrespondance kan oprettes korrespondance, der ikke 
vedrører et konkret cpr-nr. 
 
I CPR-nr. feltet vises teksten ”systempost”. 
 
Felterne i skærmbilledet er identiske med felterne ved valg af Korrespondance under PatientSvarbrev. 
 
Det er muligt at opsætte lister over kontakter, kun til modtagere af Administrativ korrespondance. 
 
 

Vis administrativ korrespondance 
 
Under Kommunikation Vis administrativ korrespondance vises en oversigt over afsendte administrative 
korrespondancer. 
 

 
 
De afsendte administrative korrespondancer gemmes i journalmodulet som systempost i journaltypen 
Korrespondance. 
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8.7. Indberetning af UTH til DPSD 
 
Kobler op til Dansk Patient-Sikkerheds-Database og derved giver mulighed for indrapportering af utilsigtede 
hændelser.  
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9. Hjælp 
 

9.1. Hjælp til MedWin (F1) 
 
Overalt i MedWin er det muligt at trykke på F1 og få hjælp til det aktuelle skærmbillede. 
Ved at vælge HjælpHjælp til MedWin vises startsiden til F1 Hjælpen og der er mulighed for at søge. 
 
 

9.2. Kroniske diagnoser 
  
Er oversigten over Kroniske diagnoser ikke aktiveret. kan den aktiveres under HjælpKroniske diagnoser, 
med Ctrl+D, ved at klikke på ikonet med D i Speedbaren, eller med Ctrl+F11. 
Oversigten over Kroniske diagnoser er enten tom eller indeholder de kroniske diagnoser på den aktive 
patient. 
 
 

9.3. Vejledninger 
 
Under HjælpVejledninger er der mulighed for at få de seneste vejledninger vist på skærmen. 
Denne funktion er kun mulig for kunder på ASP-løsningen. 
 
 

9.4. MedWin Hjemmeside 
 
Under HjælpMedWin Hjemmeside kan der kaldes direkte op til MedWin’s hjemmeside på 
www.medwin.dk 
 
Husk at have brugernavn og adgangskode klar. 
 
 

9.5. MedWin FTP-side 
 
Under HjælpMedWin FTP-side kan der kaldes op til MedWin’s FTP-side. 
Denne funktion er kun mulig for kunder med egen server. 
Skal foregå i samarbejde med en medarbejder fra MedWin supporten. 
 
 

9.6. MedWin E-mail 
 
Funktionen HjælpE-mail er kun tilgængelig for kunder på egen server. 
Giver mulighed for at sende en e-mail til MedWin’s supportere. 
 
 
 

http://www.medwin.dk/
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9.7. MedWin brugergruppe 
Ved klik på dette menupunkt, kaldes direkte op til MedWin brugergruppens hjemmeside. 
 
 

9.8. Fjernsupport møde 
Funktionen HjælpFjernsupport møde giver mulighed for, at en medarbejder fra EG Healthcare, kan 
overtage arbejdspladsen. 
Kan kun anvendes i samarbejde med en medarbejder fra EG Healthcare.  
 
 

9.9. ServiceDesk Portal 
Kalder op til EGs Servicedesk Portal. 
 
Det er muligt at stille spørgsmål til ServiceDesken via ServiceDesk portalen. Når der stilles et spørgsmål 
denne vej,  oprettes samtidig en incident (sag) der indeholder spørgsmålet. Når ServiceDesken har svaret 
på spørgsmålet eller har en løsning på det indrapporterede problem vil det også kunne ses her. 
Som MedWin bruger kan du via ServiceDesk portalen følge dine egne incidents, se den aktuelle status og 
skrive kommentarer til incidenten. 
Det er også muligt at oprettet nye incidents på ServiceDesk portalen.  
 
Yderligere vejledning i anvendelse af ServiceDesk Portalen samt information om Debitornr. og Kodeord, er 
beskrevet i det udleverede materiale. 
 
 

9.10. Indberet Bivirkninger  
Dette menupunkt kalder direkte op til Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for indberetning af bivirkninger. 
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9.11. Information 
 
Dette informationsbillede kommer frem ved at vælge HjælpInformation i menulinjen eller ved tryk på 
F12. 
 
Dette skærmbillede indeholder forskellige oplysninger om versionsnumre, hvilke drev MedWin afvikles på, 
ydernr. på magnetkort læseren m.v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oplysningerne i nogle områder på dette skærmbillede er fælles for MedWin på egen server og på ASP-
løsningen. 
 

1. Hurtig aflæsning af hvilken MedWin version der anvendes. 

3 

4 

6 

2 

1 

7 

5 
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2. Links til E-mail til MedWin, til MedWin’s hjemmeside og til FTP-server. 
    Link til E-mail og FTP-server kan ikke anvendes på ASP-løsningen.  

 
3. Oplysninger vedr. magnetkortlæseren. 
    Kunder på egen server: her vises oplysningerne om ydernr. og com-port. 
 Oplysninger indtastes i programmet til magnetkortlæseren. (dette er beskrevet 

i afsnit 11.1) 
 
 Kunder på ASP-løsningen: her registres oplysningerne om ydernr. og hvilken 

com-port magnetkortlæseren er tilsluttet. Der tastes kun nummeret på com-
porten. 

 
4. Oplysninger om hvor de anvendte data og programområder er placeret:  hvilke drev de forskellige 

programmer afvikles på samt hvilke programversioner de forskellige 
programmer har. 

 Disse oplysninger kan kun ændres i samarbejde med EG Healthcare. 
 

5. Undlad resize: Anvendes kun i samråd med MedWin supporten. 
Et evt. flueben gemmes ikke ved genstart i MedWin. 
 
For at alle skærmbilleder vises helt , skal skærmopløsningen sættes til min. 
1024x768. 
Vejledning til ændring af skærmopløsning kan findes på MedWin’s hjemmeside 
på www.medwin.dk. 

 
6. Kunder på ASP-løsningen: Her vil vises ikoner for de programmer der ikke er startet op. 

Det gælder Magnetkortlæseren, Dymo LabelWriter og HotKey. 
Programmerne kan enten startes manuelt eller ved klik på disse ikoner. 
 

7. Kunder på egen server: Det er muligt at sende oplysningerne fra dette skærmbillede til EG 
Healthcare.  

 På foranledning af supporten kan oplysninger vedr. programmernes 
versionsnumre og placering sendes til EG Healthcare enten via EDI eller som E-
mail.  Kan også vises på skærmen uden at blive afsendt.  

 
 <Send oplysninger>: Sender oplysningerne på den valgte måde. 
 
 

<Gem oplysninger>: Findes kun hos kunder på ASP-løsningen.  
Klik på denne knap når der ændret i 
oplysningerne vedr. Magnetkort-ydernr. og/eller 
Magnetkort- com-port 

 

9.12. Kontakt 
 
Oplysninger om telefonnumre og kontaktpersoner hos EG Healthcare. 
 
 

http://www.medwin.dk/
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10. EDI-Controller 
 

10.1. Kunder på ASP-løsningen 
EDI-controlleren kører hos EG Healthcare. 
 
 

10.2. Kunder på egen server 
 
Når computeren startes op, bliver programmet Ediser, der styrer EDI-controlleren, også ofte startet op og 
automatisk lagt på proceslinjen. Alt efter opsætningen, står EDI-controlleren nu klar til brug. Hvis Ediser 
programmet ikke er startet op, kan EDI-controlleren ikke bruges.  
 
Startes programmet ikke automatisk dobbeltklikkes på ikonet Ediser på skrivebordet. 
Der må kun være et EDI-controller program være startet op ad gangen.  

10.2.1. Oversigt 

 
 
Disse  oplysninger vil med større fleksibilitet også kunne findes under menupunktet 
KommunikationEDI Forsendelser , Type Edi forsendelses oversigt. 
 
EDI-controllerens skærmbillede er bygget op på følgende måde: 
 
1. Dato og klokkeslæt:  Det tidspunkt hvor meddelelserne blev hentet hjem 
 
2. Type: EDI-meddelelses type: 

MEDDIS    =  Svarbrev 
MEDREF   =  Henvisning 
MEDRPT   =  Lab.svar 
MEDRUC  = Afregning 
MEDREQ  = Rekvisition (mikrobiologiske, patologiske og klinisk kemiske) 
MEDBIN  =  PLO forsendelser 

 

1
  

2 3 

5 

4 
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3. Status: Status på forsendelserne der er kommet ind eller gået ud af systemet. 
 
 Statustyper for modtaget EDI: 
 OK = Viser at meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet. 
 
 OK + kv = Viser at meddelelsen er kørt fejlfrit ind i systemet og at der er blevet sendt en 

kvittering til afsenderen (positiv kvittering). 
    
 Afvis = Der sendes en kvittering til afsenderen, om at der er fejl i meddelelsen. 
 
 Statustyper for sendt EDI: 
 Sendt = Der er dannet en meddelelse til at sende ud af systemet. 
 
 Sen + kv = Der er dannet en meddelelse til at sende ud af systemet og man ønsker en 

positiv kvittering tilbage. 
    
 Negkv = Den afsendte meddelelse indeholder fejl. 
 
 Poskv = Den afsendte meddelelse er kommet ind i modtagerens system. 
 
 Fejl = Det har ikke været muligt at sende forsendelsen. 
 
Der skal altid sendes en kvittering til afsenderen, hvis det ikke er muligt at modtage forsendelsen (en 
negativ kvittering =  Afvis)  
Denne regel gælder for alle systemleverandører. 
 
Der kan være flere årsager til en afvisning: 
- At modtageren ikke kan modtage i det sendte format. 
- At afsenderen sender en forkert version. 
- At forsendelsen ikke er overensstemmende med MEDCOM forskrifterne. 
 
  
4. <Scan nu>: Denne knap kan anvendes, hvis der ønskes scannet uden for de tidspunkter 

der er angivet i edi-controllerens opsætning, fanebladet Generelt (se afsnittet  
”Opsætning”). 

 
 <Scan medbin>: Denne knap anvendes, hvis der ønskes scannet for afsendelse/modtagelse af 

patient data (PLO-filer), uden for de tidspunkter der er angivet i edi-
controllerens opsætning, fanebladet medbin (se afsnittet ”Opsætning”). 

 
 <Scan Cure4you>:  Denne knap kan anvendes, hvis der ønskes scannet for Cure4you uden for de 

tidspunkter der er angivet i edi-controllerens opsætning, fanebladet Cure4you 
(se afsnittet ”Opsætning”). 

 
5.  Statuslinje: I denne linje vil der løbede blive vist hvad edi-controlleren er i gang med under 

en scanning. 
 
Under menupunktet Arkiv er der 3 muligheder for at vælge, hvor mange EDI-forsendelser (både indkomne 
og udgående) der skal vises. 
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 Vis alle filer: Viser alle de forsendelser, der er foretaget igennem tiderne.(Anbefales IKKE). 

 Vis sidste 20 filer: Viser de sidste 20 forsendelser der er foretaget. 

 Vis dags dato filer: Viser de forsendelser, der er foretaget i dagens løb. 
 
 
Desuden er det muligt at fravælge at få de sorte dos-bokse vist under modtagelse og forsendelse via EDI. 
 

 Vis Behandling: Der sættes markering her, hvis dos-boksene ønskes vist. 
Hvis der ikke er markering her, vil musepilen ændres til timeglas, under 
modtagelse og forsendelse. 

 

 Minimer DNCOM: Opkaldene til Progrator bliver ikke vist på skærmen. 
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10.2.2. Opsætning 
 
For at kontrollere opsætningen i EDI-controlleren, dobbeltklikkes der først på  Ediser ikonen og derefter 
klikkes der på EDI-controlleren i proceslinjen. I EDI-controlleren vælges der Arkiv Opsætning.  
Indstillinger for EDIkey-biblioteket, Dncom-bibliotek og EDI-opkald bør kun ændres ifølge aftale med 
MedWin Supporten. 
 

Fanebladet Generelt 
 

 
 
I opsætning, under fanebladet generelt, er det muligt at vælge forskellige opkaldsindstillinger for EDI-
controlleren. 
 

 Scan en gang dagligt kl. --:-- 
Er denne mulighed valgt, kalder EDI-controlleren kun op én gang dagligt på det valgte tidspunkt. 
 

 Scan hvert x minut dagligt mellem --:-- og --:-- 
Er denne mulighed valgt, kalder EDI-controlleren hvert x minut indenfor det angivne tidsinterval, 
startende x minutter efter opstart af EDI-controlleren eller sidste opkald. 
 

 Scan på minuttal x, y, z… 
Er denne mulighed valgt, kalder EDI-controlleren op på de angivne minuttal indenfor tids intervallet. 
Husk at adskille tallene med et komma. 
 
For at undgå konflikt i scanningen for alm. edi, Cure4you og medbin anbefales det at sætte denne 
scanning til minuttallene: 15, 25, 35, 45, 55 (som i ovenstående eksempel). 
 

 Scan kun manuelt 
Ved denne mulighed, kalder EDI-controlleren ikke op automatisk. Derimod vil den vente på, at Scan nu 
knappen på hovedbilledet aktiveres. 

 
Auto. godkendelse: Anvendes i forbindelse med hjemmeplejen. Se yderligere beskrivelse af dette i den 

særskilte vejledning til hjemmeplejen. 
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Fanebladet Avanceret: 
 
Under fanebladet Avanceret kan man redigere i skriftstørrelsen på indkommende epikriser og noter til 
laboratoriesvar. Der bør IKKE ændres i de øvrige indstillinger på dette billede uden forudgående aftale med 
EG Healthcare. 

 

 
 
 

 Skrifttypestr. 
 Skrifttypen for epikriser er afsenderbestemt, dvs. den kan være både proportional, og ikke 

proportional. Formsvar.lab vil derimod altid komme til at stå med ikke proportional skrift. 
 
 EDI-controlleren benytter som proportional skrifttype Times New Roman, og som Ikke proportional 

skrifttype Courier New. Skrifttypen kan der ikke ændres på. Som standard vil EDI-controlleren foreslå 
skriftstørrelsen på proportional skrift til 12, og på ikke proportional skrift til 10. Dette kan der rettes på 
ved at klikke på den lille grå pil til højre for skriftstørrelsen og vælge en anden værdi. 

 

 Sletning: 
 Her angives hvor længe modtagne og/eller afsendte EDI-filer skal gemmes. 
  
 
Ændringen vil omfatte de EDI-svar, der kommer ind i MedWin ved efterfølgende EDI-opkald. Dvs. de svar, 
der allerede ligger til godkendelse inden ændringen foretages, bliver ikke berørt.  
 
Når den ønskede opsætning er valgt, afsluttes der med at vælge <OK>. Nu skal EDI-controlleren minimeres 
ned på proceslinjen. Det gøres ved at klikke på det lille minus, der er i øverste venstre hjørne af EDI-
controlleren. 
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Fanebladet Cure4you: 
 

 
 
I dette faneblad opsættes hvor ofte edi-controlleren skal scanne for Cure4you forsendelser. 
Angivelserne er opbygget på samme måde som i fanebladet Generelt, hvor der opsættes hvor ofte der skal 
scannes for øvrige EDI-forsendelser. 
 
For at undgå konflikt i scanningen for alm. edi, Cure4you og medbin anbefales det at sætte denne scanning 
til minuttallene: 10, 20, 30, 40, 50, 58 (som i ovenstående eksempel). 
 
Benyt Cure4you: Er der sat flueben heri, vil knappen <Scan Cure4you> vises på edi-controllerens 

startbillede. 
 
 

Fanebladet Medbin 
 
 
 
 
 
  

I dette faneblad opsættes hvor ofte edi-
controlleren skal scanne for Medbin 
forsendelser (PLO-filer). 

 
 

For at undgå konflikt i scanningen for 
alm. edi, Cure4you og medbin anbefales 
det at sætte denne scanning til en gang 
dagligt kl. 12:17  (som i dette eksempel).
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11. Magnetkortlæser 
 
Opstart af magnetkortlæseren kan enten være sat op til at starte samtidig med den arbejdsplads den fysisk 
er koblet til eller den kan startes ved dobbeltklik på genvejen på skrivebordet.  
Efter opstarten bliver den straks minimeret ned på proceslinjen.  
 
For praksistyperne Dermatolog, Gynækolog, Neurolog og Ørelæge er dette beskrevet i særskilt tillæg til de 
enkelte specialer. 

11.1. Kunder med egen server 
 
For at se opsætningen på Magnetkortlæseren, holdes musen over proceslinjen nederst på skærmen og der 
klikkes på ”Magnetkortlæser”. Hvis den ikke starter op automatisk, skal der dobbeltklikkes på ikonet 
Magnet på skrivebordet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
I Magnetkortlæserboksen kan man vælge, hvor lang tid meddelelser fra Magnetkortlæseren skal blive 
stående på skærmen. Tidsvalget foretages med de små pile, der står efter tallet.  
 
MedWin foretager CPR-opslag, når en ny patient kører sit sygesikringskort igennem magnetkortlæseren. 
Patienten bliver oprettet på patientkortet med de patientinformationer, som CPR-registeret finder via CPR-
opslaget. Hvis patienten ikke kan findes via CPR-opslaget eller er navne- og adressebeskyttet, vil patienten i 
stedet for blive oprettet på patientkortet med informationer fra sygesikringskortet. 
 
Når der klikkes på <Opsætning>, er det muligt at ændre opsætningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Port:  Her vælges, hvilken port Magnetkortlæseren er tilsluttet på maskinen. 
 Ved klik på fald-ned pilen vises en oversigt over de porte der er tilgængelige på 

maskinen. 
 
Indstillinger:  Her er der flere muligheder, der kan vinges af: 
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Opret patientens egen læge: Hvis en kendt patient kører sit kort igennem, vil 
patientens egen læge automatisk blive sat på i feltet 
”Egen læge” på patientkortet.  

 
Samtidig oprettes lægen i listen ”Patientens faste” under 
svarbrev og korrespondance. 

 
Opdater automatisk patient data: Hvis en kendt patient kører sit kort 

igennem, vil patientkortet blive opdateret med navn, 
adresse samt sygesikringsgruppe ud fra 
sygesikringskortet. 

 
Sæt ankomsttid i årsagsfeltet: I årsagsfeltet i tidsstyringen vil der komme til at 

stå klokkeslæt for indlæsning af kortet, så man kan se, 
hvornår patienten er ankommet. 

 
Vis IKKE beskeder:  Patienten markeres ankommet på dagsskemaet, men 

der vil ikke komme besked på skærmen, når en patient 
kører sit magnetkort igennem.  

 
Vis kortdata: Er der sat flueben heri vil oplysningerne fra det anvendte 

magnetkort blive vist i en tekstboks på skærmen. 
Kan anvendes i forbindelse med problemer med et eller 
flere magnetkort. 

 
Ydernummer:   Her skrives klinikkens ydernummer 
 
Vis altid i proceslinje:  Bør altid vinges af, så Magnetkortlæseren kan ses i proceslinjen. 
 
Når opsætningen er sat, vælges der <OK>. I det næste billede klikkes der på det lille minus i øverste højre 
hjørne af boksen for at minimere Magnetkortlæseren ned på proceslinjen. 
 
Når et magnetkort bliver læst ind, kan der ske følgende: 
Magnetkortlæseren godkender indlæsningen. Magnetkortlæseren afviser (evt. hvis kortet er vendt forkert) 
og der kommer en ”brrr” lyd fra kortlæseren. Der vil stå ”Fejl prøv igen” på selve Magnetkortlæseren. Hvis 
patienten ikke eksisterer i patientkartoteket, bliver vedkommende oprettet. 
Når kortet er godkendt, vil de patienter, der har en tid på Dagsskemaet, blive markeret med rødt, så man 
kan se, at vedkommende er ankommet. I Dagsplanen vil der komme en vinge i K-feltet i højre side. På 
Regning er symbolet for sygesikringskortet vist med et grønt flueben over.  
 
Hvis kortlæseren i en periode er defekt, kan man markere dette under Tidsstyring Kortlæser defekt i 
Menulinjen øverst i skærmen, og dette vil stå på afregningen til sygesikringen.  
Der bliver vinget af ud for kortlæser i menuen, når den er aktiveret. Funktionen deaktiveres ved at markere 
den igen og vingen er væk. Bemærk, at markeringen bliver slettet, når MedWin lukkes, så hvis kortlæseren 
er defekt i flere dage, skal man hver morgen huske at vinge af i Kortlæser defekt under Tidsstyring i 
Menulinjen. 
 
For at forlænge kortlæserens holdbarhed, bør man jævnligt bruge et rensekort. 
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11.2. Kunder på ASP-løsningen 
 
Hos ASP kunder, vil Magnetkortlæseren blive minimeret på processlinjen enten som en del af en gruppe 
med MedWin eller som et selvstændigt punkt. 
 
Opsætningen er den samme som hos brugere med egen server. 
Magnetkortlæserens ydernr. og nummeret på com-porten vises også ved klik på F12. 
 

 

Er Magnetkortlæseren ikke startet op, vil knappen    vises nederst i F12-skærmbilledet og kan startes 
op derfra. 
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12. HotKey 
 
HotKey er et lille program, der giver mulighed for at tildele genvejstaster til faste tekster (fraser). 
 
Er der valgt at HotKey programmet skal startes op automatisk, vil det startes op samtidig med MedWin og 

ligge som et ikon på proceslinjen.   
 
Når der skal oprettes nye fraser eller rettes i eksisterende, åbnes programmet ved at dobbeltklikke på 
ikonet eller trykke Ctrl + F12 hvis der er valgt programmet skal startes manuelt. 
 
For kunder, der kører ASP-løsningen, kan Hotkey programmet startes manuelt ved enten at trykke F12 
eller klikke på HjælpInformation og derunder klikke på ikonet ”Starter HotKey program”, nederst i 
skærmbilledet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opsætningen for om HotKey skal startes automatisk eller manuelt sættes under ArkivInitialer, funktionen 
HotKey. (Se yderligere beskrivelse i afsnit 2.1.2.4.) 
 
 
Programmet fungerer ved at der oprettes et antal tekster, hvortil der kan tilknyttes en genvejstast. Når 
denne tastekombination herefter trykkes, kopierer programmet den tilhørende tekst ind på det sted i f.eks. 
MedWin hvor cursoren står. 
 
Programmet kan bruges sammen med alle Windows programmer. Dog er der ikke garanti for at den 
automatiske indsættelse virker i samtlige programmer. Det betyder at man i nogle tilfælde er nødt til at 
”klistre” teksten ind normalt (med Ctrl + V eller Shift + Ins,  i formularmodulet skal dog anvendes 
RedigerIndsæt.), efter at MedWin-Hotkey har kopieret den til klippebordet. 
 
 
Når der oprettes nye eller rettes eksisterende tekster (fraser) vil disse ikke kunne ses af andre brugere, før 
end HotKey programmet har været lukket helt ned.  Klik på <Afslut HotKey> og luk MedWin programmet. 
Når MedWin startes igen, og HotKey programmet samtidig startes, er de nye rettelser trådt i kraft. 
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12.1. Opsætning 
 
Første gang MedWin – HotKey startes er listen med tekster blank. 
 

 
 
 
<Opsætning>: Herunder vises et opsætningsvindue, hvor nye tekster kan tilføjes og de 

eksisterende redigeres. 
 
<Udskriv>: Udskriver teksterne/fraserne. 
 
<Afslut HotKey>: Afslutter HotKey programmet. Ligger ikke længere i proceslinjen. 
 
 

 
 
<Ny> eller <Rediger>: Redigeringsvinduet vises. 
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Hoved genvej: Mulighed for at tilknytte en genvejstast til at åbne MedWin HotKey 
programmet. Programmet foreslår automatisk Ctrl + F12, men dette kan 
rettes. 

 
 Stil markøren i feltet og tryk den ønskede tastekombination. Kombinationen 

vises automatisk i feltet. 
 

 
 
Kode: Indtast en kode for teksten. Kan være på 1 til 3 tegn. 
 Denne kode bruges i forbindelse med søgning og er obligatorisk. 
 
Navn: Er ikke obligatorisk, men brugeren kan her give en kort beskrivelse af teksten.  
 Max. 255 tegn. 
 
Genvej: Viser hvilken tastekombination der er valgt til denne tekst. 
 Placér markøren i feltet og tast den kombination der ønskes, f.eks. ”Ctrl + Alt+ 

Y”. Kombinationen vises automatisk i feltet. 
 
 Der er mulighed for at bruge alle kombinationer af ”Ctrl”, ”Shift”, ”Alt”, ”F-

tasterne” og alle bogstaver og tal. 
 
 Genvej er ikke obligatorisk, men det vil nok være tilrådeligt at tildele en genvej 

til de allermest brugte tekster, mens de sjældnere fremsøges via søgningen. 
 
 Pas på med genvejen, der kan nemt blive et overlap med et andet program – 

f.eks. Word. 
 
Tekst: Den tekst (frase) der bliver sat ind når genvejen aktiveres i MedWin. 
 Hvis HotKey programmet anvendes i forbindelse med andre 

Windowsprogrammer end MedWin, vil dette være teksten der kopieres ind på 
klippebordet.  

 Max. 15500 tegn. 
 Det er muligt at lave linjeskift samt store og små bogstaver, men ingen 

decideret formatering. Når teksten benyttes, vil den få det format, der er 
aktuelt på det sted den sættes ind. 

 Hvis dette felt er tomt, kan koden ikke gemmes. 
 
<Ok>: Gemmer teksten og returnerer til opsætningsvinduet. 
 Før teksten gemmes kontrolleres om der er eksisterende tekster med samme 

kode eller genvejstast. 
 
<Annuller>: Afslutter uden at gemme rettelser/oprettelserne. 
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De oprettede tekster vises i opsætningsvinduet: 
 

 
 
<Slet>: Sletter den markerede tekst. 
 
<Luk>: Lukker opsætningsbilledet og returnerer til hovedvinduet. 
 
 
Efter endt opsætning ser MedWin – Hotkey’s hovedvinduet f.eks. således ud: 
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12.1.1. Sådan bruges HotKey 
 

12.1.1.1. Oprettelse af HotKey tekster 

 
1. Klik på MedWin-Hotkey i proceslinjen. Listen over oprettede tekster (fraser) vises. 
2. Klik på <Opsætning> og derefter på  <Ny>. 
3. I det nye skærmbillede tastes koden for den nye tekst. 
4. I feltet Navn kan tastes en kort beskrivelse af teksten (ikke obligatorisk). 
5. I feltet Genvej tastes den kombination af taster der ønskes tilknyttet teksten. (ikke obligatorisk) 
6. I feltet Tekst tastes den tekst, frasen skal indeholde. 
7. Klik <Ok> 
8. Tilbage i Opsætningsskærmbilledet, klikkes <Luk> 
9. I hovedskærmbilledet klikkes på <Ok>, HotKey programmet minimeres og lægges tilbage i 

proceslinjen. 
 
 

12.1.1. 2. Indsættelse af HotKey tekster 

 
1. Klik på MedWin-Hotkey i processlinjen. Listen over oprettede tekster (fraser) vises. 
2. Ved at skrive koden på en tekst i feltet ”Kode” fremsøges automatisk den tilhørende tekst i listen.  
3. Klik <Ok> (eller der kan også tastes ”Enter”).  
4. Teksten kopiers ind på klippebordet. (MedWin – HotKey minimeres automatisk.) 
5. Stil markøren på det sted, hvor teksten (frasen) ønskes indsat, f.eks. i et journalnotat. 
6. Herefter er den valgte tekst klar til indsættelse. 
7. Tryk Ctrl + V eller Shift + Ins for at indsætte teksten (frasen). 

 
eller hvis du kan huske tekstens tastekombination (Genvej) 
 

1. Tryk tastekombinationen (genvejen) for at få teksten (frasen) kopieret til klippebordet. 
2. Tryk Ctrl + V eller Shift + Ins for at indsætte teksten. 
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13. Cure4you 
 

Tidsbestilling, medicinbestilling og E-mail konsultationer via Internettet 
 
 
Der er mulighed for i MedWin at samarbejde med Cure4you, så patienterne kan bestille tid og medicin hos 
deres egen praktiserende læge via Internettet. Herudover er der også mulighed for konsultation via e-mail 
mellem patient og læge. 
 
På Cure4you’s hjemmeside vælger lægen, om der skal tilbydes tidsbestilling og/eller receptfornyelse. 
 
Vælges der at tilbyde tidsbestilling, kan lægen lægge sin kalender ud på Internettet. Det vil udelukkende 
være de ledige tider der vises.  
Kalenderen bliver fremover løbende opdateret, så den altid vil være ajourført. 
Vælges tidsbestilling, men der ikke lægges en kalender ud, vil åbningstiderne blive opfattet som værende 
ledige tider. 
 
Tidsbestillinger, receptfornyelser og E-konsultation fra patienterne modtages via Cure4you og indlæses i 
MedWin i forbindelse med EDI-Controllerens opkald. 
 
Både tidsbestillinger, receptfornyelser og e-konsultationer skal godkendes i MedWin. 
Kan de, af en eller anden årsag, ikke godkendes, returneres en besked om dette tilbage til patienten via 
Cure4you. 
 
Arkivmarkeres en patient, der er tilmeldt Cure4you, bliver patienten automatisk markeret passiv hos 
Cure4you. 
 
Opsætninger og arbejdsgange i forbindelse med Cure4you og MedWin beskrives i det efterfølgende. 
 
 

13.1. EDI-controller 
 
For at kunne modtage tidsbestilling, medicinbestilling og E-mail konsultationer via Internettet, samt sende 
bekræftelse eller afslag tilbage til Cure4you, skal der foretages nogle tilretninger i EDI-Controllerens 
opsætning. 
 
I EDI-Controllerens menulinje vælges ArkivOpsætning. Herunder vælges fanebladet Cure4you. 
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Cure4you bibliotek:  Indstilling bør kun ændres ifølge aftale med EG Healthcare. 
 
Scan opsætning: Angiver hvor ofte EDI-Controlleren skal kalde op, for at modtage fra og sende 

til Cure4you eller den skal vente på at <Scan Cure4you> knappen på 
hovedbilledet aktiveres. 

 
Oprydning: Her angives hvor ofte modtagne EDI-filer, modtaget via Cure4you, ønskes 

slettet. 
 
<Ryd op nu>: Klik på denne knap for at slette modtagne EDI-filer uden for det ønskede 

tidspunkt. 
 
Benyt Cure4you: Markering heri bevirker at knappen <Scan Cure4you> vises på EDI-

controllerens hovedbillede. 
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13.2. Tilknyt læge til Cure4you 
 
For at en læge skal kunne benytte sig af kalender funktionaliteten hos Cure4you, er det nødvendigt at sætte 
fluebensmarkering i feltet Web kalender synkronisering på lægens initial i initialkartoteket. 
 
Se yderligere under KartotekerInitialkartotek. 
 

 
 
Er denne markering ikke sat, vil dette initials kalender ikke blive opdateret på hjemmesiden. 
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13.3. Kalenderopdatering 
 
Er der valgt at tilbyde tidsbestilling på Internettet, kan kalenderen, ved opstart, lægges ud på hjemmesiden, 
så de ledige tider bliver vist. Den opdateres derefter automatisk. 
 
Derefter vil det kun være nødvendigt at sende ny kalender til hjemmesiden f.eks. hver 2. eller hver 3. 
måned eller i tilfælde af at den i mellemtiden ikke længere skulle være synkroniseret (de ledige tider på 
Internettet ikke matcher ledige tider på tidsskemaet i praksis). 
 
Det er muligt at lave en opsætning på Cure4yous hjemmeside, for hvilke perioder patienterne må have lov 
til at booke tider. Kontakt Cure4you om dette. 
 
Lægges kalenderen ikke ud, vil det være åbningstiderne, der betragtes som værende ledige tider. 
 
Formen til kalenderopdateringen består af 2 dele: en administrationsdel, hvor man kan ændre indstillinger 
for forsendelse af kalenderopdatering samt en funktionsdel, hvor man kan afsende 
kalenderopdateringerne. 
Opsætningen findes under KommunikationEDI Kalender synkronisering(WEB) 
 

 
 
Administration af Internet kalender 
 
Funktioner: 
Herfra afsendes kalenderopdateringer på de initialer, der er tilknyttet Internettet. 
 
Vælg de initialer man ønsker at sende en totalkalenderopdatering for.  
Dette gøres ved enten at dobbeltklikke på initialet i listen Ikke med: eller ved at klikke på initialet i listen og 
derefter på knappen >. 
Ønskes alle initialer flyttet fra Ikke med: til Med: klikkes på knappen >>. 
 
Fortryder man nogle af de initialer man har valgt, kan man enten dobbeltklikke på dem i listen Med: eller 
man kan markere initialet og trykke på knappen <. 
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Ønskes alle initialer flyttet tilbage klikkes knappen <<. 
 
Send total kalenderopdatering: Sender kalenderopdateringen på de initialer der er valgt under Med. 
 
 
 
Opsætning: 
Her kan angives: 
Antal dage: hvor mange dage kalenderopdateringen skal gælde. 
 
Dage frem: antal dage frem til kalenderopdateringen skal begynde at gælde. 
 
Fra dato: og Til dato: De ændringer man evt. måtte foretage afspejles i ”Fra dato” og ”Til dato”. Her 

kan man se hvornår kalenderopdateringen gælder fra og til. 
 
Antal dage tilbage af kalender inden advarsel gives: udfyldes med antal. 
 
Desuden kan man også se hvornår der sidst blev sendt en kalenderopdatering ud. 
 
Indstillingerne er personlige for hvert initial, der er tilknyttet Internettet.  
Det initial man arbejder med, ses i feltet i nederste højre hjørne. 
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13.4. Tidsbestilling 
 
Hvis der er valgt at tilbyde patienterne tidsbestilling via Internettet, modtages disse via EDI. 
Tidsbestillingerne skal godkendes og der skal sendes svar tilbage til patienten. 
 
 
Når EDI-Controlleren har hentet en tidsbestilling fremkommer et lille ikon i MedWin’s speedbar, der 
angiver, at der ligger tidsbestilling til godkendelse. 

 

 
 

  
Grønt ikon viser, at der er tidsbestilling fra den aktive patient. 

  
Rødt ikon viser, at der er en eller flere tidsbestillinger. 

 
 
 

13.4.1. Godkendelse af tidsbestilling 
 
Klik på tidsbestillingsikonet og der skiftes automatisk til godkendelsesbilledet (godkendelsesformen). 
Dette kan også vælges under KommunikationEDI  Tidsbestilling. 
 
Godkendelsesformen giver mulighed for enten at afvise eller godkende en tidsbestilling. 
 
Som standard vil ugeplanen, for den læge som patienten har ønsket tid hos, blive vist. 
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På godkendelsesformen, kan man se de tidsbestillinger der ligger klar til godkendelse.  
Hver enkelt tidsbestilling repræsenteres vha. en linje oven over ugeplanen. 
 

 

 
 
 
I listboksen kan man se følgende information om tidsbestillingen: 
 

 Cpr.nr.: Cpr.nummer på den patient der har bestilt tiden. 

 Navn: Navnet på patienten. 

 Initial: Initialet på den læge patienten ønsker tid hos. 

 Dato: Dato for den ønskede konsultation. 

 Start: Ønsket starttidspunkt. 

 Slut: Ønsket sluttidspunkt. 

 Ledig: Den tid der er ledig på dagsplanen. 

 Årsag: Har patienten medsendt en konsultationstype vises den i Årsags feltet.  
 
Kan tiden ikke afsættes på det ønskede tidspunkt, vil tiden blive placeret på den næste ledige plads. 
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Markeres en tid i listboksen, vil denne grafisk blive vist på ugeplanen med blåt. 
 

 
 
Desuden kan man, lige over ugeplanen, se de aktuelle informationer om tiden.  
Her kan redigeres i tidsbestillingen, dvs. flytte tiden til et andet tidspunkt, skifte læge eller varighed. 
 
Har patienten medsendt en konsultationstype, vil denne blive vist i årsagsfeltet. 
Hvis ikke er dette felt blankt, og så er det op til brugeren selv at udfylde det. 
 
Er der valgt at tidbestillinger, modtaget via Cure4you, skal reserveres i ugeplanen, indtil de bliver godkendt, 
vil disse tider blive vist med turkis farve. (= Auto C4Y). Dette vælges under ArkivMedWin fanebladet EDI-
godkendelse. 
 

Funktionsknapper: 
 

<Rediger>: Klik på denne for at få lov til at redigere i en tidsbestilling. 
 

<Annuller>: Klik på denne for at annullere en redigering. 
 

<OK>: Afslutter og gemmer ændringerne. 
 

<Kommentar>: Klik på denne for at skrive en kommentar tilbage til patienten (f.eks. hvis tiden 
er flyttet). 

 

 En rød prik over denne knap, betyder at der ikke er skrevet en kommentar. 
 En grøn prik over den knap, betyder at der er skrevet en kommentar til 

patienten. 
 

<Godkend>: Klik herpå for at godkende tiden.  
Der vil blive sendt et svar tilbage via Internettet til patienten, hvor der enten 
vil stå at tiden er godkendt eller at der er foretaget ændringer i 
tidsbestillingen. 
 

<Afvis>: Klik på denne for at afvise tiden.  
Der kommer spørgsmål, om der skal skrives en kommentar til patienten.  
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13.5. Medicingodkendelse 
 
Hvis der er valgt at tilbyde receptfornyelse via Internettet, modtages medicinbestillingerne via EDI. 
 
For yderligere beskrivelse henvises til afsnit 3.4.3.1.3 Medicinbestillinger fra Cure4You eller hjemmeplejen. 
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13.6. Besked til patient 
 
Der er mulighed for at sende en besked til patienterne via Cure4you ved at vælge PatientPatientbesked i 
menulinjen eller trykke Shift+Ctrl+F2. 
 
Den aktive patient skal være tilmeldt Cure4you dvs. der skal være sat markering ved Tilmeldt Cure4you på 
Patientkortet på fanebladet Cure4you under Ekstra info. 
 
Nederst på skærmbillederne, i statuslinjen, vil der stå om den aktive patient er tilmeldt c4y. 
 

 
 
Gem kopi af besked i følgende journalark: 
 Her vælges hvilken journalark beskeden til patienten skal gemmes i. 
 Ved klik på ”fald-ned-pilen ” vises oversigt over de forskellige journalark. 
 
Diagnosekode: Her er mulighed for at indsætte en diagnosekode 
 
Besked: Indtastningsfelt til besked teksten. 
 
Overfør til journal: Sættes markering heri, vil beskeden blive overført til det valgte journalark. 
 
 

Funktionsknapper: 
 
<OK>: Gemmer den indtastede besked. Beskeden sendes til patienten næste gang 

EDI-controlleren scanner for Cure4you. 
 
<Annuller>: Lukker beskeden uden at gemme det indtastede. 
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13.7. E-mail konsultation 
 
Hvis der er valgt at tilbyde E-mail konsultation, modtages disse via EDI. 
 
Når EDI-Controlleren har hentet E-mail konsultationerne, fremkommer et lille ikon i MedWin’s speedbar, 
der angiver at der ligger E-mail konsultationer til godkendelse. 
 
 

 Grønt ikon viser, at der er E-mail konsultation til godkendelse til den aktive patient. 

 
 Rødt ikon viser, at der er E-mail konsultation til godkendelse. 
 

Klik på E-mail konsultationsikonet og der skiftes automatisk til godkendelsesbilledet 
 
Godkendelse af E-mail konsultationer kan også vælges under KommunikationEDIE-mail konsultation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. E-mail konsultation oversigt:  I denne oversigt vises de E-mail konsultationer der er modtaget og som 

skal godkendes. 
 
2. E-mail konsultation indhold:  Ved at markere en bestemt linje i E-mail konsultation oversigten 

ovenfor, kan man i dette felt se hvad E-mail konsultationen indeholder. 
Det er muligt for patienterne at indsætte links i en e-mail konsultation. 

 
3. ”Valgt tekst anbringes i”/”Fuld e-mail kons. gemmes i”: 
 

Ved godkendelse af E-mail konsultationer er der mulighed for at gemme de 
markerede dele af beskedens indhold i en journaltype i journalmodulet og hele 
E-mail konsultationen under en anden journaltype. 

1
  

5 

2
  

4 

3
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Hvilke angives i disse 2 felter. 
 

 <Vis egne>/<Vis alle>:  Viser de E-mail konsultationer der er sendt til det initial man er logget ind 
med. 

 
 
4. Sortering: 

 
Felt Mulighed for at ændre i den rækkefølge de indkomne E-mail konsultationer 

vises i oversigten øverst.  Der kan sorteres efter Cpr.nr., dato, initial eller navn.  
Standard er valgt Dato. 

 
Retning Angiv om den valgte sortering skal være stigende eller faldende. Standard er 

valgt Stigende. 
 
 

5. Funktionsknapper: 
 

Handlinger: 

 <Godkend>: Godkender E-mail konsultationen. 
Når der klikkes på denne knap spørges om patientens besked skal overføres til 
journalen. 
Ja: indholdet overføres fra beskeden til et journalnotat under den 

journaltype der er valgt under ”Fuld e-mail kons. gemmes i” og 
den fjernes fra godkendelsesbilledet. 

Nej: bliver beskeden ikke overført til journalmodulet og den fjernes fra 
godkendelsesbilledet. 

 

 <Besvar>: Opretter et svar til patienten. 
 

   
   

Indtast det ønskede svar i feltet Besked under Besked til patienten. 
   

Overfør til journal: markering heri bevirker at beskeden og svaret overføres til 
den mappe i journalmodulet, der er valgt i feltet ”Fuld e-mail kons 
gemmes i”. 
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<OK> Klikkes på OK, bliver spurgt om der skal oprettes en regning. 
 
Ja:  Svaret sendes til patienten og der oprettes en regning til 

patienten med ydelse 0105 E-mail konsultation. 
 

Nej:  Der sendes svar til patienten, og der oprettes ingen regning. 
 

E-mail konsultationen fjernes fra oversigten. 
 

<Annuller> Lukker skærmbilledet uden at gemme det indtastede svar.  
 

 <Afvis>: Opretter et svar til patienten. 
 Det ønskede svar indtastes i feltet Besked under Besked til patienten. 
 

Overfør til journal: markering heri bevirker at beskeden og svaret overføres til 
den mappe i journalmodulet, der er valgt i feltet ”Fuld e-mail kons 
gemmes i”. 

 
<OK> Klikkes på OK sendes beskeden til patienten og E-mail 

konsultationen fjernes fra oversigten. 
 

Der er ikke mulighed for automatisk at oprette en regning til 
patienten. 

 
<Annuller> Lukker skærmbilledet uden at gemme det indtastede svar. 

 

 <Slet>:  Sletter den markerede E-mail konsultation. 
 

 <Udskriv E-kons>: Den markerede E-mail konsultation udskrives til printer. 
 

 <Opfrisk>: Opdaterer skærmbilledet, så alle E-mail konsultationer, EDI-controlleren har 
modtaget i mellemtiden, bliver vist. 

 
 

Notat: 

 <Fortryd markering>: Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen fortrydes her. 
 

 <Marker>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først markere den 
ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen <Marker>. 
Når E-mail konsultationen godkendes overføres den valgte tekst til den valgte 
journaltype i feltet ”Valgt tekst anbringes i”. 
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15. Hjemmeplejen 
 
I nogle kommuner er det muligt at modtage medicinbestilling fra hjemmeplejen. 
 
 

15.1. Indvisitering 
Når der modtages oplysninger i klinikken om at en patient er blevet tilknyttet hjemmeplejen (indvisitering) 
sættes en markering på patientkortet i feltet HP indvisit. 
 

 Dette ikon vises på speedbaren, når der er modtaget indvisitering fra hjemmeplejen på den 
aktive patient. (Vises kun hvis der er sat markering i feltet ”HP.indvisit” på patientskemaet) 

 
 
 

15.2. Medicingodkendelse 
 
Hvis der er valgt at tilbyde receptfornyelse via Internettet, modtages medicinbestillingerne via EDI eller via 
FMK. 
 
For yderligere beskrivelse henvises til afsnit 3.4.3.1.3 Medicinbestillinger fra Cure4You eller hjemmeplejen. 
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16. WebReq 
 
Opsætning af WebReq, skærmbilleder til oprettelse af brugere, valg af laboratorier m.v. er beskrevet under 
afsnit 2.1.6. 
 
Beskrivelse af WebReq i forbindelse med laboratorierekvisitioner er beskrevet i afsnit 3.10.1. 
 
 
Ved problemer ud over ovennævnte, f.eks. med kald til WebReq, afvikling af rekvisitionerne i WebReq, 
udskrift fra WebReq, yderligere vedr. oprettelse af brugere m.v. skal henvendelse ske til datakonsulenten i 
Regionen.  
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17. Sentinel 
 
Sentinel er et landsdækkende projekt der giver lægerne mulighed for at identificere patienter med 
potentielle sygdomme. 
 
Når der logges ind i MedWin starter MedWin Sentinel klienten op og den vises i processlinjen som et 
fyrtårn.   
 
Sentinel lukkes ned igen, når MedWin afsluttes. 
 
Systemet fungere ved at der sendes data fra MedWin, som Sentinel så behandler og laver statistik på.  
Når lægen laver en medicin ordination, godkender en lab. prøve, registrere en regning eller afsætter en 
diagnosekode overføres data automatisk en database, der med mellemrum sender data videre til en central 
server i Odense.  
 
For vejledning i administration og brug af Sentinel datafangst henvises til DAK-E hjemmeside på 
http://www.dak-e.dk/, hvor opdaterede vejledninger og informationer kan findes. 
 

17.1. Kunder på ASP-løsningen 
For kunder på ASP-løsningen installeres Sentinel på maskinerne i driftscenteret. EG Healthcare sørger for 
installationen. 
 

17.2. Kunder på egen server 
For kunder på egen server installeres en Sentinel klient på alle arbejdspladserne og på serveren en lokal 
Sentinel server.  
Installation foretages af teknisk afdeling. 
 

17.3. Brug af Sentinel  
 

17.3.1. Før Sentinel tages i brug 
1. Brugeren skal have Sentinel installeret på arbejdspladsen. 

 
2. Brugeren (initialet) skal være tilmeldt til de enkelte projekter der findes i Sentinel. 
  Tilmelding sker under Sentinel administrationsprogrammet under Kartoteker 

SentinelAdministration, fanebladet Projekt tilmelding. 
 
  Herunder foretages også afmelding. 
 
3. Der anvendes prøver fra laboratoriet IUPC, hvor de relevante lab.koder lægges ind ved 

installationen. 
 
   
Skal der tilføjes flere prøver til laboratoriet, oprettes disse manuelt. 
(Oprettelse af prøver er beskrevet yderligere i afsnit 7.1) 

 
 
 

http://www.dak-e.dk/
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17.3.2.1. Hvis kodning med relevante diagnosekoder ikke udløser pop-up, kan det 
skyldes 

 
1. Fejl i kode T90. F.eks. mellemrum mellem T og 90, eller der er anvendt små bogstaver. 
2. Pop-uppen har været udløst for mindre en 12 timer siden på denne patient. 
3. Patienten er frameldt forløbsydelsen i lab.skemaet.  (Der står andet end de legale ”1”, ”j” eller ”ja” 

for at være tilmeldt. 
4. Det er aktuelt en anden måned end den aftalte. Eller måneden står som f.eks. 09 eller september. 

Kun tallene fra 1 til 12 er gyldige tegn. 
5. Det er den aktuelle tilmeldte måned, men det er mindre en 10 måneder siden, der sidst er lavet 

årskontrol 
6. Ved årskontrol nr. 2 udløses pop-uppen, når der er gået < 1 år siden sidste årskontrol.  

 
 
Brugeren kan vælge at svare på spørgsmålene pop up vinduet stiller med det samme, eller parkere dem. 
Hvis de parkeres vil der, når MedWin lukkes, komme en meddelelse om at der er ubesvarede spørgsmål. 
 
 

17.3.3. Ventende registreringer 
 
Har bruger, på et tidligere tidspunkt, haft pop-up fremme ved indtastning af T90, men har valgt ”Udfyld 
senere”, kan det findes frem under KartotekerSentinelAdministration, fanebladet Ventende 
registreringer. 
Hvis kunden dobbeltklikker på CPR.nr. startes skærmbilledet op igen. 
 
 
 
Hvis skærmbillederne alligevel ikke popper op, enten ved indtastning af T90, skal henvendelse ske til DAK-E. 
 
Spørgsmål vedr. Sentinel, ud over ovennævnte, skal rettes til DAK-E. 
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18. Oversigt over EDI-forsendelser, der ikke har kunnet 
sendes eller modtages 
 

 
 
Dette ikon viser der er edi-forsendelser, der ikke har kunne sendes/modtages. 
 

 
 
Der vises en oversigt over forsendelserne. 
 
Der er følgende knapper i værktøjslinjen: 

 Til genindlæs Sender den markerede edi-fil til indlæsning igen. 
 

 Opfrisk Opfrisker skærmbilledet, for eventuelle ændringer. 
 

 Slet meddelelse(r) Sletter den markerede edi-fil. 
 

 Gem fil(er) til en angivet sti Mulighed for at gemme den /de valgte edi-filer. 
  

 Marker alle Markerer alle edi-filerne  
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19. Download og opdateringer fra MedWin’s hjemmeside 
 
For at kunne downloade fra MedWin’s hjemmeside, skal du have mulighed for at koble op til Internettet, 
samt have et brugernavn og password til MedWin’s hjemmeside.  
Der blev udleveret et brev ved opstartskurset, hvori dette brugernavn og password var oplyst. Skulle du 
ikke længere være i besiddelse af dette brev, kan disse adgangskoder oplyses ved at kontakte EG 
Healthcare, ServiceDesken. 
 
Sammen med nogle af opdateringerne, ligger en tekst-fil der indeholder en vejledning til den pågældende 
opdatering.  
Det er meget vigtigt at disse vejledninger også downloades og udskrives, da de kan indeholde beskrivelse 
af hvordan den pågældende fil indlæses i MedWin, hvilke ændringer eller nyheder der er i opdateringen 
o.lign. 
 
Disse tekstfiler er PDF-filer. For at kunne åbne og læse disse dokumenter anvendes programmet Adobe 
Acrobat Reader. Dette program skal downloades og installeres på maskinen første gang du ønsker at læse 
en tekst-fil af denne type. Når dette program er installeret på maskinen, ligger det klar til de efterfølgende 
PDF-filer. (Se under ”Download og installation af Adobe Acrobat Reader” afsnit 19.2.). 
 
 
Når der er etableret forbindelse til Internettet, gør du følgende: 

19.1. Generelt 
 
1. I feltet ”Adresse” slettes den eksisterende tekst, tast medwin.dk  og tryk <enter> 

      
 
2. Herefter vil MedWin’s hjemmeside (startsiden) vises. 
3. I højre side, under overskriften Kundelogin indtastes det udleverede Brugernavn og Kodeord.  

 
 
 

Det er muligt at logge ind 
2 steder på 
hjemmesiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.medwin.dk/
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4. Klik på  <Log in>. 
 

5. Når du er logget ind vises menupunktet MedWin Kundelogin  med tilhørende underpunkter i venstre 
side   

 
Herunder er der adgang til opdateringer, vejledninger m.v. 
 
Når du fører musepilen rundt på skærmen, vil den nogle steder ændre udseende til en ”pegende hånd”. 
Dette betyder at det er punkter, der er mulige at klikke på og vælge. Disse links vil også være understreget. 
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19.2. Udskrift af tekst-filer/vejledninger (PDF-filer) 
 
 

I forbindelse med opdateringerne kan der ligge en tekst-fil, vejledning, der skal downloades og 
udskrives. 
Denne vejledning vil ofte indeholde en beskrivelse af hvordan opdateringen indlæses i MedWin, 
evt. rettelser/nyheder og lign. 
Denne vejledning kan f.eks. hedde ”Honoraropdateringsvejledning”. For at kunne vise PDF-filer, 
skal programmet Adobe Acrobat Reader være installeret på maskinen. 
 
1. Klik på filnavnet. (F.eks. ”Honoraropdateringsvejledning”). 
2. Hvis Adobe Acrobat Reader er installeret vil teksten fra PDF-filen vises i et lille skærmbillede. 
 

       
 
3. Klik på knappen med symbolet for en printer. 
4. Herefter udskrives vejledningen. 
5. Når udskrift er afsluttet, lukkes billedet ved at klikke på X i øverste højre hjørne af dokumentboksen. 
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19.4. Programopdateringer 

 

19.4.1. Kunder med egen server 
 
OBS.: Vær opmærksom på at MedWin programmet, EDI-controlleren, Magnetkortlæseren, HotKey og 
DAgent skal være lukket ned, når indlæsningen skal påbegyndes (efter download). 
 

1. Opdateringen skal foretages fra serveren. Genstart serveren inden opdateringen startes. 
2. Alle arbejdspladser skal have MedWin lukket. 
3. Log på MedWin’s hjemmeside.  
4. I menuen i venstre side åbnes nu punktet MedWin kundelogin med tilhørende undermenuer. 
5. Under menupunktet Opdateringer, finder du linket med programopdateringen, klik på linket og 

vælg ”Kør” til filoverførslen 
  

  Følgende skærmbillede fremkommer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Kontroller at der i feltet under ”Unzip To Folder:” står C:\MWUdpak, samt at der er sat vinge i de to 

næste felter. 
”Overwrite Files Without Prompting” betyder at filerne overskrives under opdateringen. 
”When Done Unzipping Run: Opdater.exe” betyder at opdateringen startes umiddelbart efter 
udpakning af den downloadede fil. 

 
7. Klik på <Unzip>. 

 
8. Herefter downloades og udpakkes programopdateringen.  

De udpakkede filer ligger nu i et område (C:\MWUdpak\) på værtsmaskinen. 
(angivet i feltet ”Unzip To Folder:” i ovenstående skærmbillede.) 
Klik ”Ok” til x antal files unzipped successfully 
 

9. Efter download og udpakning startes MedWin’s opdateringsprogram. 
 
 
Yderligere beskrivelse af opdateringen af MedWin vil være beskrevet i den tekst-fil (PDF-fil), der ligger 
sammen med opdateringen på hjemmesiden.  
Denne vejledning kan f.eks. hedde ”Opdaterings vejledning.pdf”.   
Se hvordan disse opdateringsvejledninger udskrives afsnit 19.2. 
 

 
OBS.: Vær opmærksom på at MedWin programmet, EDI-controlleren, Magnetkortlæseren, HotKey, og 
DAgent skal være lukket ned, når indlæsningen skal påbegyndes. 
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19.4.2. Kunder på ASP-løsningen 
 
EG Healthcare sørger for opdateringen 
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19.6. Formularopdatering 

19.6.1. Kunder med egen server 
 

19.6.1.1. Download 

 
Start med at være logget på MedWin’s hjemmeside (se hvordan under ”Generelt”). 

 
1. Under menupunktet  Opdateringer findes formularopdateringerne. 
2. Klik på filnavnet. (F.eks. ”Formularopdatering”). 
3. I dialogboksen ”Filoverførsel”, skal der stå en markering ud for ”Gem filen på disken”. Står der ikke en 

markering her, sættes denne ved at klikke på teksten eller i det lille runde felt ud for teksten ELLER ved 
nyere versioner af Explorer klikkes på <Gem>. 

4. I dialogboksen ”Gem som” angives hvor man ønsker filen placeret under download. 
5. I feltet ”Gem i”, klikkes på den lille sorte pil længst til højre i det hvide felt. 
6. Dobbeltklik på c-drevet (linjen med (C:)) 
7. Dobbeltklik herefter på ”MwUdpak”-mappen. 
8. Klik på <Gem>. 

 Hvis en formularopdatering med samme navn, har været hentet hjem fra Internettet tidligere, og 
er gemt i ”MwUdpak”-mappen, vil Filoverførslen spørge om den eksisterende skal erstattes. 

 Klik på <Ja>. 
9. Filen hentes nu hjem fra MedWin’s hjemmeside.  

 Når der står ”Overførslen er fuldført” klikkes <Luk>. 
 
Herefter skal den nye formularopdatering indlæses i MedWin programmet.  
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19.6.1.2. Indlæsning 

 
Indlæsning foregår under menupunktet 
KartotekerVedligeholdelseKartotekerFormulardesignImport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Søg i: Hvis formularopdateringen er downloadet fra internettet vælges det bibliotek filen er gemt 

i. Klik på den fil der hedder ”Formular” og vælg derefter <Åbn>. 
 
 
Herefter fremkommer et skærmbillede med alle de formularer listet op, som opdateringen indeholder.  
Nedenstående skærmbillede er blot et eksempel. Det aktuelle skærmbillede vil ikke vise de samme grupper 
under Formular grupperne og ej heller de samme formularer i feltet Formularer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis du ønsker ALLE formularer opdateret, klikkes på <Vælg alle> og dernæst <Importer>. 
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Klikker man i afkrydsningsfeltet til venstre ud for en formulargruppe og sætter et flueben, bliver alle 
formularer i den hovedgruppe importeret. Fjernes fluebenet igen vil gruppen af formularer ikke blive 
importeret. 
Hvis man markerer en formulargruppe til venstre, så er det muligt i højre side at se hvilke formularer der er 
i gruppen. De formularer der ønskes importeret kan vælges ved at sætte et flueben ud for de ønskede 
formularer. 
 
OBS  OBS  OBS  OBS  OBS  OBS 
Hvis du selv har tilrettet nogle af formularerne og ikke ønsker disse rettelser slettet igen, skal der ikke 
klikkes på <Vælg alle>.  
Markere de formularer, som skal indlæses. Formular markeres ved at dobbeltklikke på den, eller ved at 
sætte et flueben i dens afkrydsningsfelt. Når du har markeret de formularer, som ønskes indlæst, klikkes på 
<Importer>. 
 
Hvis du fortryder markeringen af en formular, kan der dobbelt-klikkes på formularen for at fjerne 
markeringen, eller fjerne fluebenet ud for markeringen.  
 
Efter klik på <Importer> fremkommer et nyt skærmbillede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der skal nu tages stilling til, hvilken måde formularerne skal indlæses på. 
 

1. Overskriv aldrig 

2. Spørg for hver formular 

3. Overskriv eksisterende formularer 
 

1. Hvis formularen findes i kartoteket i forvejen, bliver den ikke overskrevet, men nye formularer 
lægges ind. 

 
2. Her skal man for hver af de formularer man ønsker at importere vælge om eksisterende 

formularer skal overskrives. Om formularen skal springes over. Om formularen skal importeres 
til en anden gruppe, eller om formularen skal have et andet navn.  

 
3. Alle formularer der findes i kartoteket i forvejen vil blive overskrevet. Er nogle af formularerne 

tilrettet og ønskes disse ikke overskrevet, skal denne måde ikke vælges, medmindre disse 
formularer er fravalgt i udvælgelsen.  

 
Hvis man ikke selv har rettet i formularerne bør den sidste indlæsningsmåde vælges. 
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I højre side af skærmen kan du evt. vælge, at importere alle de markerede formularer til én gruppe. Klik i 
“Aktiver” og vælg hvilken gruppe formularerne skal ligge i. Vælger man ikke en gruppe, kommer 
formularerne ind i de grupper, de kommer fra. 
 
Når de ønskede formularer er markeret, klikkes <Start Import>. 

 
I venstre side af skærmen vises, hvor langt indlæsningen er kommet. 
 
Når indlæsningen er færdig, kommer meddelelsen Import gennemført. 
 
Formular importen lukkes ved at vælge Filer Afslut. 

 
 

19.6.2. Kunder på ASP-løsningen 

 
EG Healthcare foretager indlæsningen 
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19.7. Honoraropdatering  
 

19.7.1. Kunder med egen server 

19.7.1.1. Download 

Start med at være logget på MedWin’s hjemmeside (se hvordan under ”Generelt”). 
1. Under menupunktet Opdateringer findes den seneste honoraropdater. 
2.  Klik på filnavnet. (F.eks. ”Honoraropdatering”). 
3. I dialogboksen ”Filoverførsel”, skal der stå en markering ud for ”Gem filen på disken”. Står der ikke en 

markering her, sættes denne ved at klikke på teksten eller i det lille runde felt ud for teksten, ELLER ved 
nyere versioner af Explorer klikkes på <Gem>. 

4. I dialogboksen ”Gem som” angives hvor man ønsker filen placeret under download. 
5. I feltet ”Gem i”, klikkes på den lille sorte pil længst til højre i det hvide felt. 
6. Dobbeltklik på c-drevet (linjen med (C:)) 
7. Dobbeltklik herefter på ”MwUdpak”-mappen. 
8. Klik på <Gem>. 

 Hvis en honoraropdatering med samme navn, har været hentet hjem fra Internettet tidligere, og 
er gemt i ”MwUdpak”-mappen, vil Filoverførslen spørge om den eksisterende skal erstattes. 

 Klik på <Ja>. 
9. Filen hentes nu hjem fra MedWin’s hjemmeside.  

 Når der står ”Overførslen er fuldført” klikkes <Luk>. 
 
Herefter skal den nye honoraropdatering indlæses i MedWin programmet.  
 
 
 
 
 

19.7.1.2. Opdatering 

Importen foregår under menupunktet 
KartotekerVedligeholdelseKartotekerHonorarkartotekImport. 
Vejledning til import af honoraropdateringer udsendes sammen med honoraropdateringerne.  
 
 

19.7.2. Kunder på ASP-løsningen 
 
Når der ligger opdatering til honorar eller attesttakster, der ikke er blevet indlæst, vil nedenstående 
meddelelse vises når MedWin startes.  
Meddelelsen vises ikke når opdateringerne er blevet indlæst. 
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Importen foregår under menupunktet 
KartotekerVedligeholdelseKartotekerHonorarkartotekImport. 
 
1. Følgende skærmbillede vises. 

Skærmbilledet vil indeholde en oversigt over både indlæste og nye honoraropdateringer samt 
opdateringer til attesttaksterne. 
(Nedenstående skærmbillede er et eksempel). 
Honorar- eller attesttakst opdateringer der er indlæst tidligere, vises med rødt fluebensmarkering i 
feltet til venstre for navnet på honorar- / attesttakst opdateringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal honorar- / attesttakst opdateringen ikke indlæses, sættes flueben i feltet ”Advarsel fravalgt”, og 
der vil ikke længere komme advarsel ved indlogning i MedWin. 

 
2. Sæt flueben i feltet ”Advarsel fravalgt” på den fil, der IKKE skal indlæses, ved at dobbeltklikke i feltet. 

(Afhængig om praksis er momspligtig eller ej.) 
 
3. Klik på den fil der skal indlæses. 
 
4. Klik  <Ok>. 
 
5. Herefter fremkommer et skærmbillede med alle honorarerne listet op.  

Har du selv ændret nogle af honorarerne og ikke ønsker disse overskrevet, markeres kun de honorarer, 
som skal indlæses. 

 
Herefter følges den udskrevne vejledning. 
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19.8. Medicinfortegnelsen ”Den lille grønne” 
 

19.8.1. Kunder med egen server 
Hos kunder på egen server, der kører på FMK, indlæses medicinfortegnelsen automatisk. 
 
Kunder der stadig ikke kører på FMK skal gøre følgende: 
Åbn browseren og gå ind på www.medwin.dk. 
 

1. Start med at være logget på MedWin’s hjemmeside (se hvordan under ”Generelt”). 
2. Under menupunktet Opdateringer findes den seneste Medicinopdatering. 
3. Klik på filnavnet. (F.eks. ”Mdft1206”). 

 

19.8.1.1. Download af Medicinfortegnelsen (”Den lille grønne”) 

Filnavnene er opbygget således: 
”mdftÅÅUU.zip”, hvor ÅÅUU er årstallet og ugenummeret, hvorfra filen er gældende. 
 
I ovenstående eksempel er filen fra uge 06 i år 2012.  
 
Alt efter, hvordan browseren er opsat kan følgende billede optræde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her vælges <Gem>. 
 

http://www.medwin.dk/
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Nu skal der vælges placering af filen. Følgende billede vises: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobbeltklik på c-drevet. Dobbeltklik på "medicin"- mappen. 
 
Hvis det er første gang, medicinfortegnelsen hentes ned, oprettes en mappe til filen på følgende måde: 
Efter dobbeltklik på c-drevet klikkes på ikonet "Ny mappe" øverst i billedet:  
 

 
 
 
Nu stiller cursoren sig klar ved en "Ny mappe": 
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Slet bogstaverne "Ny mappe" og skriv "Medicin". Tast Enter. Dobbeltklik herefter på "medicin"-mappen. 
 
Klik nu på <Gem>. Filen hentes nu hjem fra MedWin’s hjemmeside.  
 
Der vil komme et billede, der ligner følgende: 
 

 
 
Når dette billede forsvinder, er filen hentet hjem. Ved meget hurtige forbindelser bliver skærmbilledet vist 
meget hurtigt – kan muligvis slet ikke ses. 
 

19.8.1.2. Indlæsning af Medicinfortegnelsen (”Den lille grønne”) 

 
Fra MedWin vælges Kartoteker  Vedligeholdelse.  
I kartoteksprogrammet vælges Kartoteker  Præparater  Importer Den lille grønne. 
Nu fremkommer et billede med overskriften "Vælg zip-fil". I "Søg i:" vælges c-drevet: 
 
Dobbeltklik på "medicin"-mappen. Følgende billede fremkommer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik på mdft….-filen og klik på <Gem>. 
 
Nu importeres filen af programmet. 

19.8.2. Kunder på ASP-løsningen 
 
EG Healthcare foretager indlæsningen af medicinfortegnelsen. 
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20. Før du kontakter supporten 
 
I MedWin’s telefonsupport er der en del spørgsmål, som vi ofte får stillet. Følgende er en liste over disse 
spørgsmål. For at gøre hverdagen nemmere og samtidigt spare dyr supporttid, er det en god ide at se i den 
liste, før der ringes til supporten. 

 
 
Emner: 
 

20.1. Oprettelse/indstillinger: 
20.1.1. Oprettelse af ny læge eller sekretær i praksis 
20.1.2. Printer vil ikke skrive ud, når bestemt person er logget på 
20.1.3. Streginddelinger væk i dagsskema 
20.1.4. Ændring af ufuldstændigt CPR-nr. på børn til det ”rigtige” CPR-nr. 

20.1.5. Den nederste del af MedWin forsvinder/Proceslinjen spærrer for nogle oplysninger 
20.1.6. Sletning af formularer 

  
20.2. Indlæsninger: 

20.2.1. Hvordan henter jeg ”Den lille grønne” ind fra MedWin’s hjemmeside og får den indlæst i 
MedWin 

20.2.2. Ændringslister til patientfortegnelsen på diskette 

 
20.3. Journal: 

20.3.1. Udskrift af et enkelt journalnotat 
20.3.2. Ikke alle journalnotater vises 

 
20.4. Regninger: 

20.4.1. Bestille ny diskette til sygesikringen ved fejl på den gamle 
20.4.2. Gensende EDI afregning til sygesikringen 
20.4.3. Regninger på udlændinge 

 

20.5. Laboratorie: 
20.5.1. Sletning af labsvar 

 
20.6. EDI: 

20.6.1. EDI problemsøgning 
20.6.2. Fjernelse af DOS bokse (”sort skærm” efter EDI-opkald) 
20.6.3. Ændring af tidspunkter for EDI-opkald 
20.6.4. Hvordan kommer jeg i gang med sygesikringsafregning via EDI 
20.6.5. EDI-controller kalder ikke op 

 
20.7. Kontakter: 

20.7.1. Opsætning af kontakter 
20.7.2. Kontaktsøgning 
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20.1. Oprettelser/indstillinger 

 

20.1.1. Oprettelse af ny intern læge eller sekretær i MedWin 
 
Lægen skal først oprettes i Initialkartoteket:  
Opret den nye læge som initial under KartotekerInitialkartotek, <Ny>. Husk at Kategori skal være "Læge", 
Ydernr. SKAL udfyldes, samt at udfylde adresse, postnr., Lokationsnummer og AutorisationsId. Udfyld de 
øvrige relevante oplysninger. Afslut med <OK>. 
 
Nu skal initialet have adgang til funktionerne i MedWin: 
Gå ind under Arkiv Brugere. (For at kunne sætte initialet rigtigt op, skal man have åbnet MedWin med et 
initial, der er superbruger.) Marker det nye initial på listen til venstre og vælg <Afkryds alle>. Herved får det 
nye initial adgang til alle menupunkter i MedWin. Hvis der skal spærres for adgang til f.eks. Bogholderi, kan 
det gøres på to måder: 
Et dobbeltklik på Bogholderi under Menurettigheder ændrer X til G. Endnu et dobbeltklik på punktet 
ændrer G til blank. (Og et tredje dobbeltklik retter tilbage til X.) G betyder, at menupunktet farves gråt og 
adgang spærres i MedWin, mens blank betyder, at punktet helt fjernes fra menuen, når man har åbnet 
MedWin med det pågældende initial. Udfyld menuopsætningen som ønsket, påsæt kodeord (til brug ved 
åbning af MedWin) for initialet, afslut med <Opdater bruger> og <Luk>. 
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For at kunne afsætte tider på det nye initial, skal det sættes på Dagsskemaet: 
 
1. Sørg for stadig at være logget ind i MedWin med et initial, der er Superbruger. 
2. Vælg Arkiv Bruger.  
3. Marker det første af initialerne på listen, der benyttes til at åbne MedWin med. (Et initial, der benyttes 

til akutte tider, benyttes f.eks. ikke til at åbne systemet med.)  
4. Vælg dagsskemaets opbygning for det valgte initial: 
5. Gå ned på linjen Init. på Dagsskema og find en tom plads. Vælg et Initial ved hjælp af ”fald-ned-pilen 

” og afslut med <Opdater bruger>.  
6. Markere det næste initial (i den lodrette række), der benyttes til at åbne MedWin med.  
7. Den nye læge sættes igen på under ”Init. på Dagsskema” og der afsluttes med <Opdater bruger>. 

Denne procedure gentages for samtlige initialer, der benyttes til åbning af MedWin, og som skal kunne 
se det nye lægeinitial på Dagsskemaet.   

8. Hvis standardtid for det nye initial ikke er 10 min., rettes denne også til.  
9. Endelig tages der stilling til om det nye initial skal have superbrugerrettigheder. Skal initialet det, 

sættes flueben  i boksen ”Superbruger”. 
10. Afslut igen med <Opdater bruger> og <Luk>. 
 
Bemærk: Man kan først se initialet på Dagsskemaet, når menuopsætningen har været lukket ned. 
 
Endvidere er det kun initialer oprettet under kategorien Læge, der kan sættes på dagsplanen.  
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Til slut skal der opsættes udskrifter for det nye initial. 
 
Advarsel: Der ligger mange muligheder i udskriftopsætningen i MedWin, herunder mulighed for at kopiere 
forkerte udskriftopsætninger til samtlige brugere og arbejdspladser!! Pas derfor på! Vi anbefaler kraftigt, at 
denne vejledning følges nøje ved udskriftopsætning for et nyt initial. 
 
Udskriftopsætning bør foretages på hver enkelt arbejdsplads, som den nye læge/sekretær skal kunne 
arbejde på. Log ind på MedWin med det initial, der normalt benyttes på denne arbejdsplads (Ikke det nye 
initial). Der tages udgangspunkt i, at udskriftopsætningen på dette initial er i orden. Gå ind under Arkiv 
Rapporter og vælg <Sæt flere initialer>. Marker det nye initial og flyt det over under "Med" og afslut med 
<Ok>. Herved kopieres udskriftsopsætningen fra det initial, man er logget ind med, til det nye initial. Luk 
udskriftsopsætningen med <Luk>. Proceduren gentages på de andre arbejdspladser.  
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20.1.2. Printer vil ikke skrive ud, når en bestemt person er logget på 
 
Det er en forudsætning for at kunne skrive ud fra en computer, at det initial man er logget på med, har fået  
tildelt muligheden for udskrift. Hvordan det gøres, kan ses i foregående afsnit under udskriftopsætning. 
 

20.1.3. Streginddeling væk i Dagsskema 
 
Hvis kolonnemarkeringen (de lodrette streger) er væk i Dagsskemaet skal der sættes en  i  det lille  
afkrydsningsfelt, der hvor de lodrette og vandrette grå bjælker mødes forneden til højre på skærmen.  
 

 
 

20.1.4. Ændring midlertidigt CPR-nr. til et dansk CPR-nr. 
 
Når en patient er blevet oprettet med et midlertidigt CPR-nr. og efterfølgende får tildelt sit eget individuelle 
CPR-nr., kan patienten overflyttes til det nye CPR-nr. i MedWin ved at benytte Kartoteker  
Vedligeholdelse Kartoteker  Patienter  Ændre cprnr.  
 
Det CPR-nr., der indtastes i Fra cprnr., vil blive slettet i MedWin, og alle patientdata vil blive overført til det 
CPR-nr., der indtastes i Til cprnr. 
 
I det tilfælde en patient er oprettet i MedWin med et midlertidigt CPR-nr. og samtidig med er oprettet i 
MedWin med sit eget individuelle CPR-nr., er det samme fremgangsmåde, hvis patientens data ønskes 
flyttet fra det midlertidige CPR-nr. til det nye tildelte CPR-nr.  
 
 

Patientens midlertidige CPR-
nr. og nye CPR-nr. udfyldes i 
Fra cprnr. (1) og Til cprnr. (2).  
 
Hvis Navn, Adresse, Postnr/By 
findes på det indtastede CPR-
nr., vil informationerne 
automatisk blive vist.  
 
Vælg <Fortsæt> (3). 
 
 

 1
2 

 2
2 

 3
2 
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20.1.5. Den nederste del af MedWin forsvinder  

Proceslinjen spærrer for nogle oplysninger 
 
Windows har en proceslinje, der som standard ligger i bunden af skærmen. Det er på den proceslinje 
startknappen og uret er placeret. For at få et fuldt skærmbillede i MedWin, er det bedst, at den er skjult. 
Proceslinjen bliver så kun vist, når musen bevæger sig over proceslinjens område.  
 
For at skjule proceslinjen skal man gå til StartIndstillingerProceslinje. I boksen Egenskaber for 
proceslinje vælges fanebladet Indstillinger for proceslinjen.  
 

 

 
Det er også muligt at vise Egenskaber for Processlinjen ved at pege på et blankt sted på processlinjen, 
højreklikke og vælge Egenskaber. 

 
 
Der sættes et i feltet  Skjul automatisk. Klik på <OK>. Nu er proceslinjen skjult. 

 
Proceslinjen kan også flyttes til andre steder på skærmen, det gøres ved at venstreklikke på proceslinjen, et 
sted hvor der ikke er aktive programmer (et sted, hvor den er helt grå, sort eller blåt).  
 
 
 
Hvis proceslinjen, f.eks. skal flyttes til højre side af skærmen, holdes musen nede på det grå område, mens 
den trækkes til højre. Der vil nu blive en grå streg synlig som en markering på, hvor proceslinjen flyttes hen. 
Når musen slippes, er proceslinjen placeret i højre side. Proceslinjen kan flyttes til alle skærmens fire 
kanter. 
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Proceslinjen kan også blive større. Placer musen et sted på bjælken, hvor der ikke er aktive programmer (et 
sted hvor den er helt grå). Bevæg musen langsomt op mod kanten. Når pilen bliver til en dobbeltpil (det kan 
kræve flere forsøg), holdes venstre museknap nede og musen bevæges mod midten af skærmen. Den grå 
streg flytter sig som tegn på, hvor den nye kant vil være, når musen slippes.  
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20.2. Indlæsninger 
 

20.2.1. Hvordan hentes Den lille grønne ind fra Internettet og indlæses i MedWin 
 
Se under afsnit 19.8 
 
 

20.2.2. Patientfortegnelsen 
 
I MedWin er det nemt at importere både den totale patientfortegnelse og ændringslisten. 
Det gøres ved at vælge: KartotekerVedligeholdelseKartotekerPatienterImport af 
sygesikringsdiskette.  
Se under afsnit 7.1.2.5.2. 
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20.3. Journal 
 

20.3.1. Udskrift af et enkelt journalnotat 
 
Fanebladet Alle skal være aktivt. 
I oversigten i venstre side klikkes der på det ønskede journalnotat.  
Klik på funktionsknappen <Udskrift> eller <Alt + U>. 
 
 

20.3.2. Ikke alle journalnotater vises 
 
Når fanebladet Alle er aktivt, vises de sidste 6 journalnotater i oversigten i venstre side, under 
journaltypen.. 
Findes der flere notater til denne journaltype, ligger en gul mappe: Flere... 
Klikkes på + til venstre for mappen, vises de resterende notater. 
 
Når fanebladet Notat er aktivt, vises de sidste 6 journalnotater. 
Det kan ændres ved at klikke på <Vis Alt> i venstre side af journalbilledet. Så vises alle patientens 
journalnotater. 
 
 

20.3.3. Hvordan slettes notat 
 
I fanebladet Alle, klikkes i venstre side af skærmbilledet på det notat der ønskes slettet. Højreklik og vælg 
Slet notat. 
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20.4. Regninger 
 

20.4.1. Bestille ny afregningsdiskette til sygesikringen ved fejl på den gamle 
diskette 
 
Gå ind i menupunktet Afregning  Udskriv tidligere afregning. 
I menuboksen Udskriv tidligere afregninger er alle tidligere afregninger gemt. Filerne er gemt efter følgende 
format: Uååmmddk.kkk. En afregning fra d. 03.02.2000 kl 10.08 vil hedde U0002031.008.  

 
 
Dobbeltklik på den første fil, fra den dag afregningen ikke fungerede. Derefter fremkommer en menuboks 
med teksten Samleopgørelsen udskrevet. Klik <OK>.  
Klik <JA> til at Kopiere disketten på ny. Indsæt en diskette i drev a: og klik <OK> til kopieringen. 
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20.4.2. Gensende EDI afregning til sygesikringen 
 
Gå ind under KommunikationEDIForsendelser.  
I feltet Type klikkes på  ”fald-ned-pilen ” og vælg Afregning forsendelses oversigt. 
Sæt √ i boksen til venstre for den afregning der skal gensendes. 
Klik på <Vælg af gensende>. 
Afregningen vil nu blive afsendt næste gang EDI-controlleren scanner igen. 
 
 
 

 
 

20.4.3. Regninger på udlændinge 
 
Der skelnes mellem to typer af udlændinge: 1) Såkaldte EU-borgere, som kan afregnes med sygesikringen, 
og 2) Udlændinge, der skal betale selv. 
 
 
EU-Borgere (og indbyggere i nordiske lande): 
 
Patienterne oprettes med et CPR-nr. 4xxxxx-0yyy, hvor xxxxx er fem valgfrie cifre (det kunne f.eks. være en 
del af fødselsdatoen) og yyy er den tre-cifrede nationalitetskode.  Første ciffer er altid 4 og 7. ciffer skal 
være nul. Sygesikringsgruppen skal være 1. 
 
Når man har oprettet en patient med CPR-nr. 4xxxxx-0yyy, får man adgang til felterne L.kode, Køn og Føds. 
dato på patientkortet. Her skal man, hvis der skal sendes recepter til FMK på patienten, indtaste patientens 
fødselsdato, Køn og landekoden fra ISO 3166 standarden. (Det skal være den kode, der består af tre 
bogstaver.) Hvis man ikke påtænker at lave recepter på patienten, er det ikke nødvendigt at udfylde disse 
felter. 
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Når patienten er oprettet, skrives regninger, recepter, journaler m.m. på normal vis. Systemet vil 
automatisk sætte ydelse 2401 på regningen i forbindelse med en konsultation. 
 
Ved sygesikringsafregning ændres CPR-nr. automatisk til 400000-0yyy, hvor yyy fortsat er 
nationalitetskoden. Dvs. i afregningsfilen, der sendes til sygesikringen, står patienten med dette CPR-nr. 
Patienten har stadig det oprindelige CPR-nr. i MedWin. Dette betyder, at hvis man f.eks. har flere tyske 
patienter, kan de oprettes med hver sit navn og adresse, journal m.m. under forskellige CPR-numre i 
MedWin og alligevel afregnes på det CPR-nr., som sygesikringen forlanger for tyskere, nemlig 400000-0391. 

 
Oversigt over Nationalitetskoder og Landekoder kan ses under F1 (Hjælp til MedWin). 
 
 
Andre udlændinge (ikke EU-borgere): 
 
CPR-nr. skal starte med ”4”  
derefter 5 selvvalgte cifre. (Disse cifre kan f.eks. være de første 5 cifre i patientens fødselsdato.)  
7. ciffer er altid ”0” (dette er obligatorisk) 
de 3 sidste cifre er nationalitetskoden for Nordiske og EU-borgere. 
Er landet ikke omfattet af dette, kan f.eks. anvendes intervallet 101 – 199. 
 

 
 
Når der oprettes CPR-nr. der opfylder ovennævnte betingelser (med tallet 4 i første position), fremkommer 
2 nye felter i patientkortet (under Tlf.): 
 
L.kode I dette felt angives Landekode.   
 Dette felt SKAL være udfyldt, hvis der skal sendes recepter til FMK. 
 
 Oversigt over Landekoder kan ses under F1 (Hjælp til MedWin). 
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Køn: Anvendes også i når der skal sendes recepter til FMK. 
 
Føds.dato Anvendes også i når der skal sendes recepter til FMK. 
 
Sygesikringsgruppe: Gruppe 3. 
 
Sygesikringsafregningen medtager ikke gruppe 3 regninger. 
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20.5. Laboratorie 
 

20.5.1. Sletning af labsvar 
 
Vælg Laboratorieskemaet. For at rette i svarene, klik på <Klinisk kemi>. For at gøre resultaterne aktive i 
skemaet for klinisk kemi, klik på <Vis Resultater> i nederste højre hjørne. Alle resultaterne kan nu ses på 
patienten.  
Klik i Rekv.dato på det svar, der skal slettes, således cursoren står i dette felt.  
Klik herefter på ► til venstre for prøven. Hele linjen markeres. 
Tryk på Delete på tastaturet. 
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20.6. EDI 
 

20.6.1. EDI-problemsøgning 
 
For at der kan foretages EDI-opkald, er det vigtigt at EDI-controlleren er startet op.  
Se på proceslinjen forneden på skærmen, om der er et ikon, der står EDI-controller på. Hvis ikke, startes 
EDI-controlleren op. Det gøres ved at dobbeltklikke på EDISER ikonet på skrivebordet. Det er vigtigt, at EDI-
controller programmet kun er startet op en gang, hvis programmet er startet op flere gange, er det ikke 
muligt at lave opkald. 
 
 

20.6.2. Fjernelse af  DOS-bokse (”Sort skærm” efter EDI-opkald) 
 
Hvis maskinen med EDI-controlleren har problem med, at der bliver efterladt en eller flere DOS-bokse efter 
opkald, er her en vejledning til, hvordan disse bokse kan lukkes automatisk. 
Foretag opkald med EDI-controlleren. Når opkaldet er færdigt og DOS boksene er på skærmen, gøres 
følgende på hver af boksene: På boksens værktøjsbjælke klikkes der på Egenskaber. I det billede, der 
kommer frem, sættes der en  ved Luk ved afslutning. Klik på <OK>. Luk boksen på krydset i øverste højre 
hjørne. Gentag proceduren for alle de efterladte DOS-bokse. 
Ved efterfølgende opkald med EDI-controlleren vil DOS-boksene nu automatisk blive lukket. 
 
 

20.6.3. Ændring af tidspunkter for EDI opkald 
 
Se under afsnit 10.2.  
 
 

20.6.4. Hvordan kommer jeg i gang med sygesikringsafregning via EDI 
 
Gå til KartotekerPraksisoplysninger. Her udfyldes Sygesikringens og eget lokationsnummer, samt 
sygesikringens regionsnummer. 
Vælg AfregnSygesikringsafregning 
Udfyld boksen som ved en normal afregning. sæt et  ved EDI, klik <OK>. EDI filen bliver sendt ved næste 
opkald. 
 
 

20.6.5. EDI- controller kalder ikke op 
 
Hvis EDI-controlleren ikke virker, skal MedWin supporten i langt de fleste tilfælde have en kopi af den logfil 
som EDI-controlleren danner, for at lave en præcis diagnosticering af problemet. Logfilen findes på 
følgende måde: Luk MedWin ned og dobbeltklik på ikonet ”Denne computer” på computerens skrivebord. 
Vælg det drev, som MedWin ligger på (ofte F: drevet), dobbeltklik på mappen Dncom. Dobbeltklik på den 
fil, der passer til dags dato. Formatet er følgende: Cmååmmdd. Fx vil filen fra den 22/3-2000 have navnet 
Cm000322. På menulinjen vælges Filer Udskriv. Udskriften faxes til MedWin supporten. Hvis udskriften 
skal mailes, vedhæftes filen i mailen. 
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20.7. Kontakter 
 

20.7.1. Opsætning af kontakter 
 
Gå ind under ArkivMedWin, fanebladet Kontakter.  
I feltet Vælg det modul du ønsker at lave opsætning for: klikkes på ”fald-ned-pilen ” for at vælge modul. 
 

 
 
I feltet Udvalgte lister (Vis listerne i følgende rækkefølge) vises en oversigt over de lister der søges på i det 
valgte modul. 
(Yderligere beskrivelse af udvælgelse af lister findes i afsnit 2.1.5.1.1.) 
 
Klik på <Rediger faste..> for at tilføje/fjerne eller rette i listerne. 
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I feltet Vælg det modul du ønsker at lave opsætning for: her foreslås det modul som blev valgt på det 
foregående skærmbillede. (Der kan vælges andet modul i dette skærmbillede.) 
 
I det øverste felt vises de kontakter der allerede er valgt. 
Klik på <Udvælg...> for at få mulighed for at vælge flere kontakter. 
(Søgning i kontakter er beskrevet i næste afsnit). 
 
Klik på <Flyt op> eller <Flyt ned> for at flytte den markerede kontakt enten op eller ned i rækkefølgen. 
  
Klik på <OK> for at afslutte og gemme ændringerne. 
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20.7.2. Kontaktsøgning 
 
Dette skærmbillede fremkommer ved klik på <Udvælg> under Redigering af faste kontakter.  

Beskrivelse af søgefelter   

Kontaktsøgning er opdelt i søgning og resultat med mulighed for at udvide med flere søgefelter. 
 

 
 
Enhedsgruppe (1) er opdelt i grupperne Alle, Andet sundhedsvæsen, Apotek, Fysioterapiklinik, 

Genoptræningscenter, Kiropraktorklinik, Praktiserende læge, Psykologisk rådgivning, Speciallæge, 

Statsautoriseret fodterapeut,  Sundhedscenter og Sygehusafdeling. Søgefeltet kan udfyldes ved at vælge fra 

listen. 

 

Navn (2) er et fritekst søgefelt. 

 

Postnummer og By (3) kan udfyldes ved at vælge fra listerne eller ved at skrive i felterne. Hvis sidstnævnte 

vælges, vil listen med gyldige værdier fremkomme ved indtastning af henholdsvis første tal og bogstav.  

 

Ved søgning på hospitalsafdelinger anbefales det at anvende "Flere søgemuligheder" i stedet for 

Postnummer. Det skyldes, at afdelinger i flere regioner er samlet organisatorisk under et postnummer, 

selvom afdelingerne geografisk er placeret under et andet. 

 

Yder/SKS/ID (4) kan udfyldes ved at skrive i feltet. Det skal være en gyldig og komplet værdi, der indtastes. 

Der kan ikke søges på delmængden af et ID.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 

3 4 
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Ved klik på Flere søgemuligheder fremkommer Region, Adresse, Telefon og EAN kode: 
 

 
 

Region (5) er opdelt i grupperne Alle, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland og Syddanmark. 

Søgefeltet kan udfyldes ved at vælge fra listen. 

 

Adresse (6) er et fritekst søgefelt. 

 

Telefon og EAN kode (7) kan udfyldes ved at skrive i felterne. Det skal være en gyldig og komplet værdi, der 

indtastes. Der kan ikke søges på delmængden af et tal.   

 

I nogle tilfælde er det muligt at sætte markering i "Vis kun verificerede modtagere af…" (8) for kun at få 

vist de kontakter, der jf. SOR (Sundhedsvæsnets Organisationsregister) kan modtage det respektive. 

Visningen skifter afhængigt af, hvorfra Kontaktsøgning er kaldt frem. 

 

Knappen <Reset> (10) sætter Enhedsgruppe til standard "Alle" og de andre felter ryddes. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Søgeresultatet vil fremkomme i en tabel med kolonneoverskrifterne Enhedsnavn, Organisation, 

Enhedstype, Yder, EAN Kode, Adresse og Telefon.  

 

5 6 

7 7 
10 9 

8 

Søg i Kontaktsøgning 

 

 Vælg en enhedsgruppe (1). 

 Udfyld mindst et af de andre søgefelter (2-7). 

 Sæt eventuelt markering i "Vis kun verificerede modtagere af…." (8). 

 Klik på  knappen <Søg> (9). 
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Eksempel: 

 
 

Klik på ikonet "i" (11) for at se flere detaljer til kontakten; aktivitetsadresse, besøgsadresse og postadresse 

samt hvilke forsendelsestyper, kontakten er registreret til at kunne modtage.  

  

 

 

 

 

 

 

 

11  
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Eksempel: 

 
 

I eksemplet er kontaktøgning fremkaldt i forbindelse med oprettelse af en henvisning til en 

fysioterapiklinik, hvor der er søgt på fysioterapiklinikker i region Midtjylland.  

 

Antal resultater fremgår øverst. Søgeresultatet viser en hvid eller lyserød markering ved de forskellige 

kontakter. En hvid markering angiver, at kontakten kan modtage en fysioterapihenvisning, mens en lyserød 

markering angiver, at kontakten ikke kan modtage en fysioterapihenvisning jf. SOR (Sundhedsvæsenets 

Organisationsregister).  

 

Ved markering i "Vis kun verificerede modtagere af Fysioterapihenvisning" vises udelukkende de kontakter, 

der jf. SOR kan modtage en fysioterapihenvisning, hvorfor antal resultater i eksemplet falder fra 578 til 514. 
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20.8 Kontakt til MedWin supporten 
 
MedWin supporten kan kontaktes på: 
 
 

Telefon 96 23 51 11 
 

Fax 96 23 51 01 
 

E-mail: medwin@eg.dk 
 
 

På MedWin’s hjemmeside www.medwin.dk findes nyheder mv. omkring MedWin, ligesom det er 

muligt at søge i ”Ofte stillede spørgsmål” og hente/downloade opdateringer. Det er altid en god ide, at 
tjekke hjemmesiden for hjælp angående et specifikt problem, inden man ringer til supporten. Hjemmesiden 
kræver af sikkerhedsmæssige årsager et brugernavn og password, som man kan få ved henvendelse til 
supporten. 
 
Inden du kontakter supporten vedr. en fejl eller lign. i MedWin, vil det være en god idé at have nogle 
oplysninger om fejlen klar: 

 Et evt. nummer på fejlen: I forbindelse med flere fejltyper, f.eks. ”Run-time error” og ”betrieve” fejl 
fremgår et nummer.  

 Hvilke handlinger medfører fejlen,  

 Kommer fejlen hver gang disse handlinger udføres, om fejlen opstår på en enkelt maskine eller flere 

 Tag evt. skærmdump af fejlen. (Når fejlen står på skærmen, trykkes på tasten ”Print Scrn” på 
tastaturet. 

 Start programmet WordPad under Start, Programmer/Alle programmer, Tilbehør, WordPad. klik på 
menupunktet Rediger og Sæt ind.  Skærmbilledet vises nu i WordPad.  

 Dokumentet kan enten gemmes og sendes til os som vedhæftet fil i en mail eller udskrives og faxes. 
 
Det vil lette behandlingen af problemet hos MedWin supporten og hos udviklerne, og kan derfor være med 
til at afkorte svartiden. 

mailto:medwin@eg.dk
http://www.medwin.dk/
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Bilag A - Generelle Windows-taster 
Brug af mus: Musen er et vigtigt redskab, når vi taler om et Windows program.  
 

Musen har som oftest 2 ”taster”, der bliver omtalt som den højre og venstre 
musetast. Den højre musetast er den, der sidder længst til højre og den 
venstre den, der sidder længst til venstre. 

 
Venstre musetast: Bruges til at flytte markøren rundt på skærmen. Markøren placerer sig det 

sted/i 
 det felt, hvor man klikker med den venstre musetast. Den venstre musetast 
 bruges også til at acceptere forskellige handlinger med, så hvis man klikker på 
 en knap, hvor der f.eks. står <OK>, vil handlingen blive udført. Klikker man på 
 knappen <Afbryd> /<Annuller>, vil man annullere det, man er i gang med, og 
 vende  tilbage til sidste skærmbillede. 
 
Dobbeltklik med Dobbeltklik bliver hovedsageligt brugt som valg af punkt + OK. Ved det første 
venstre musetast: klik vælger man at aktivere punktet og ved det andet klik accepterer man det 
 valgte punkt. 
 
 Der er ingen generelle regler for, hvornår man bruger enkeltklik og dobbeltklik, 
 men det vil blive beskrevet under de enkelte afsnit, hvornår man evt. skal 
 dobbeltklikke i MedWin. 
 
Højre musetast: Et klik på højre musetast giver en rullemenu, hvorfra man skal vælge et af 
 punkterne – det gøres ved at bevæge musen hen på det ønskede punkt og 

klikke 
 med venstre musetast. Bruges kun få steder i MedWin p.t. 
 
”Trække musen”: Man bruger udtrykket ”at trække musen”, når man f.eks. skal markere en given 
 tekst. Man venstreklikker på musen og holder tasten nede, hvorefter man 
 trækker musen hen over den tekst, man ønsker at markere, og slipper 
 musetasten. Det kaldes også ”Træk og slip”. 
 
 Vil man kun markere ét enkelt ord, kan man dobbeltklikke på ordet. 
 
TAB: TAB-tasten har 2 pile, der går i hver sin retning og er placeret i øverste venstre 
 side af tastaturet. Man kan med TAB-tasten bevæge sig fra felt til felt. Når der 

er 
 tale om ”faste” Windows knapper som <OK>, <AFSLUT>, <ANNULLER> 
 osv., vil knappen være fremhævet med en lille ramme. 
 
SHIFT + TAB: Markøren bevæger sig tilbage gennem felterne. 
 
ENTER: Bruges som OK/Accepter, hvis markøren står i feltet. 
 
ALT + bogstav: Alle menupunkter indeholder ét bogstav, som er understreget (f.eks. Arkiv). 
 Disse understregede bogstaver er til hurtigt funktionsvalg via tastaturet. 
 
 Det samme gør sig gældende i de enkelte skærmbilleder, hvor knapper etc. har 

et understreget bogstav i navnet (f.eks. <Ok> eller <Fortryd>). Man skal huske 
at aktivere menuen via ALT-tasten, før man taster bogstavet. Man kan således 

 også vælge at aktivere menuen og derefter bevæge sig rundt i menuen via 
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piletasterne. Når man har placeret den oplyste ”bjælke” på det punkt i 
menuen, 
man ønsker, tryk da på Enter. 

 
BACKSPACE: Sletter ét tegn til venstre for markøren. 
(Pil tilbage) 
 
Ctrl + BACKSPACE: Sletter ét ord til venstre for markøren. 
Delete (DEL): Sletter ét tegn til højre for markøren. 
 
Ctrl + DEL: Sletter ét ord til højre for markøren. 
 
Piletaster: Piletasterne bruges til at flytte markøren ét tegn fra side til side eller en linje 

op 
 og ned, uden at slette noget. 
 
End: Markøren hopper til slutningen af linjen. 
 
Home: Markøren hopper til begyndelsen af linjen. 
 
Ctrl + Insert: Kopierer den markerede tekst til udklipsholderen. 
 
SHIFT + Insert: Indsætter indholdet fra udklipsholderen. 
 
SCROLLBAR: Også kaldet elevatorskakten eller rullevinduet. 

Er en barre på skærmen der bruges til at ”flytte” dokumentet op og ned eller til 
siderne, hvis der er mere i dokumentet end det, der umiddelbart kan vises på 
skærmen.  

 Hvis man tager fat i selve den klods/elevator, der bevæger sig, kan man flytte 
 dokumentet/teksten hurtigt. Hvis man klikker på en af pilene, vil man kun 
flytte 
 det, der svarer til ét linjeskift. 
 
SHIFT  Hvis der skal markeres flere linjer til den samme handling, er det muligt at  
+ venstre museklik: markere dem ved at holde <SHIFT> nede og klikke med venstre musetast på 

hver enkelt linje. 
 
CRTL Hvis der skal markeres flere linjer til samme handling, er det muligt at markere  
+ venstre museklik: dem alle ved at markere den første og sidste linje ved at holde <CRTL> nede og 

klikke med venstre musetast på den første og sidste linje, der ønskes markeret. 
Så bliver alle de mellemliggende linjer også markeret. 

 
CRTL+HOME Hopper til begyndelsen af en tekst. 
 
CRTL+END Hopper til slutningen af en tekst. 
 
 



Bilag B – Genvejstaster i MedWin 

 551 

Bilag B - Genvejstaster i MedWin 
 
 
Alle steder Alt + C Fokus i Cpr-nr. 
 Tab Hopper fra felt til felt (I kartoteksprogrammet  

  brug  ) 
 Shift + Tab Hopper baglæns 
 Ctrl + T Opretter telefon kons. (Ikke hos speciallæger og  
  dermatologer) 
 Alt + F4 Lukker det aktive vindue/program 
 F1  Hjælp 
 Alt + A + P Parkering 
 Ctrl + F1 Patientsøgning 
 Ctrl + F9 Honorarsøgning 
 
Datofelter Dobb.klik Ændrer til dags dato. 
 
Cpr-nr. / navnefelter Page Down Bladrer tilbage i patienterne 
 Page Up Bladrer frem i patienterne 
 
Dagsskema F3 
 Alt + < 1 dag tilbage 
 Alt + > 1 dag frem 
 Alt + O Hop x dage frem 
 Alt + G Dags dato 
 Alt + U Udskrift 
 Alt + E Opdater 
 Alt + 1 Hopper til datofelt. 
 Alt + V Viser farvekodeoversigten. 
 
Aktuel tid / Afsæt tid Alt + S Søg patient 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O Ok 
 
Dagsplan F2 
 Alt + < 1 dag tilbage 
 Alt + > 1 dag frem 
 Alt + O Hop x dage frem 
 Alt + U Udskrift 
 Alt + E Opdater 
 Alt + L 1. ledige tid 
 Alt + Ø Søg Cpr.nr. 
 Alt + G Dags dato 
 Alt + S Slet 
 Alt + N Annuller 
 Alt + 1 Hopper til datofelt. 
 
Ugeplan Shift + F1 
 Alt + E Opdater 
 Page down Bladrer tilbage i kalenderen 
 Page up Bladrer frem i kalenderen. 
 
Månedsplan Shift + F2 
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 Alt + V Vedhæft fravær 
 Page down Bladrer tilbage i kalenderen 
 Page up Bladrer frem i kalenderen. 
 
  
 Vedhæft fravær  
 Alt + N Annuller  
 Alt + O OK 
 
Kalender Shift + F3 
 Page down Bladrer tilbage i kalenderen 
 Page up Bladrer frem i kalenderen. 
 
Remindere Shift + F4 
 Alt + O Slet OK 
 Alt + U Udskrift 
 Alt + E Opdater  
 Alt + S Slet 
 Alt + I Indsæt 
 
 Ny reminder  
 Alt + N Annuller 
 Alt + O OK 
 
Ledige tider Ctrl + F7 
 Alt + < 1 dag tilbage 
 Alt + > 1 dag frem 
 Alt + D Dags dato 
 Alt + A Afsæt tid 
 Alt + L Luk 
 
Faste tider Alt + L Luk 
 
 Tidsmaske editering  
 Alt + N Annuller 
 Alt + O OK 
 
 Vedhæft tidsmaske  
 Alt + N Annuller  
 Alt + O OK 
 
 Slet faste tider  
 Alt + S Slet 
 Alt + L Luk 
 
Magnetkortlæser Alt + O Om 
 Alt + P Opsætning 
 Alt + A Afslut 
 
 Opsætning magnetkortlæser  
 Alt + O Ok 
 
Patientkort F4 
 Alt + J Børnejournal 
 Alt + N Annuller 
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 Alt + I Tilføj 
 Alt + S Slet 
 Alt+P+O FMK-online patientopslag 
 
Børnejournal Alt + V Vaccinationer 
 Alt + J Journal 
 Alt + U Undersøgelser 
  
 
Børnevaccination Alt + U udskrift 
 Alt + B Bemærkning 
 Alt + A Annuller 
 Alt + O  OK 
 
Undersøgelser Alt + U Udskrift 
 Alt + K Kurver 
 Alt + S Slet 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O Ok 
 
Journal F5 
 Alt + W Altid nyt notat. 
 Alt + N Nyt/Ret notat 
 Alt + M Marker blok 
 Alt + L Kopier blok 
 Alt + S Søg tekst 
 Alt + I Søg tekst igen 
 Alt + U Udskriv 
 Alt + 2 Opdatér 
 Alt + 3 Gem 
 Alt + 1 Opsætning 
 Alt + J Tilføj billede 
 Alt + V Vis billede 

  Alt + 4 EKG (kun muligt hvor Cardiosoft er købt og  
   installeret). 

 Ctrl + J Spring til træstruktur  
 
 Skift mellem fanebladene 
 Alt + E Fanebladet Alle 
 Alt + O Fanebladet Notat 
 Alt + G Fanebladet Diag 
 Alt + Ø Fanebladet Søg 
  
 I journalnotaterne 
 Ctrl + K Diagnosekode 
 Ctrl + D Dato 
 Ctrl + I Initial 
 Ctrl + N Skriv notat 
 Alt + S Søg (diagnosesøgning) 
 Alt + F Afslut 
 
Søgning i diagnosekodning Alt + S Springer til feltet Søg 
 Alt + T Tilføj 
 Alt + F Fjern 
 Alt + O Ok 
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 Alt + A Annuller 
  
Tilføj billede Alt + T Tilføj billede 
 Alt + R Ret billednavn 
 Alt + S Slet billede 
 Alt + L Luk 
  
Lappeprøver og priktest Alt + G Gem 
 Alt + L Luk 
 
 Opret ny serie på patient 
 Alt + O Opret ny serie 
 Alt + A Annuller 
  
  
 Tilretning af prøver/serier på patient 
 Alt + B Bemærkning 
 Alt + G Gem 
 Alt + L Luk 
  
 Alt + J ændringer gemmes 
 Alt + N ændringer gemmes ikke. 
 
EKG og Spirogram måling Alt + G Gem ny højde og vægt 
 Alt + M Start måling 
 Alt + O Ok 
 
Tympanometer Alt + 6 Starter IaBase2000 
 
Henvisning Shift + F5 
 Ctrl + N Overfører nyeste journalnotat 
 Ctrl + E Indsætter yderligere stamopl. fra pt.kortet 
 Alt + V Vis 
 Alt + Y Ny henvisning 
 Alt + E Fanebladet Henvisning 
 Alt + N Anamnese  
 Alt + S Transport 
 Alt + L Luk 
 Alt + G Gem 
 
Medicinskema F6 
 
 
Laboratorieskema F7 
 Ctrl + F Sammenlægning af generisk ens prøver 
 Ctrl + space Vis graf 
 Alt + N Udskriv nyeste 
 Alt + U Udskriv udvalgte 
 Alt + A Udskriv alle 
 
Formularer F8 
 Alt + V Vælg formular 
 Alt + I Indstillinger 
 Alt + F Vælg formular 
 Alt + L Slet formular 
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 Alt + I Slet indhold 
 Alt + L Luk 
 Alt + V Vis andre formularer 
 
 Alt + S Søg Initial. 
 
Tider på dagsplan Alt + S Slet tid 
 Alt + O Ok 
 
Plukliste Alt + S Søg 
 Alt + L Luk 
  
 Vælg udskrift 
 Alt + A Annuller 
 Alt + O Ok 
  
 Udskrift af patientdata 
 Alt + D Vælg data 
 Alt + M Vælg medicin 
 Alt + T Vælg tekstark 
 Alt + G Gem opsætning af udskrift 
 Alt + L Luk 
 Alt + U Udskriv 
 
Svarbreve Shift+Ctrl+F6 
 Ctrl + N Overfører nyeste journalnotat 
 Ctrl + E Indsætter yderligere stamopl. fra pt.kortet 
 Alt + V Vis 
 Alt + U Udskriv 
 Alt + Y Nyt svarbrev 
 Alt + S Slet svarbrev 
 Alt + Ø Søg (Aktionsdiagnose) 
 
INR-skema Alt + V Farver 
 Alt + I Indlæs kun prøver for det sidste år  
 Alt + U  Udskrift 
 Alt + E Rekvisition 
  
 Opsætning 
 Alt + S Søg prøve 
 Alt + T Tilføj 
 Alt + F Fjern 
 Alt + A Annuller 
 Alt + O Ok 
 
Import af patienter Alt + F Importer fra 
 Alt + G Gennemse 
 Alt + A Alle patienter 
 Alt + U Kun udvalgte patienter 
 Alt + O Ok 
 Alt + N Annuller 
  
Regninger F9 
 Alt + I Forklaring 
 Alt + L Telefon konsultation 
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 Alt + G Registrer 
 Alt + O Konsultation 
 Alt + U Udskrift 
 Alt + E Besøg 
 Alt + S Slet 
 Alt + N Annuller 
 Alt + M Gamle regninger 
 
 Gamle regninger 
 Alt + S Slet 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O Ok 
 
Sygesikringsafregning Shift + Ctrl + F9 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O Ok 
  
Initialstatistik Shift + F9 
 Alt + P Printer valg 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O OK 
 
Epikrise godkendelse Shift + Ctrl + F5 
 Alt + I Vis Egne/Vis Alle 
 Alt + S Set 
 Alt + E Slet 
 Alt + U udskriv epikrise 
 Alt + F Fortryd markering 
 Alt + M Marker til overførsel 
 Alt + G Godkend 
 
Labsvar godkendelse Shift + Ctrl + F7 
 Alt + G Godkend 
 Alt + S Marker prøver/prøvebundt som set 
 Ctrl + P Udskriv 
 Delete Slet prøve (r)/prøvebundt 
 Alt + I Vis egne/Vis alle prøver 
 Ctrl + E Vis ikke sete/Vis alle ikke sete og sete 
 Ctrl + A Vis kun den aktive patients resultater/Vis alle 

patienters resultater 
 Ctrl + F Fokus i aktive patients resultater/Ingen fokus i 

aktive patients resultater  
 Alt + O Opfrisk  
 
Rekvisitionsgodkendelse Alt + I Vis 
 Alt + S Slet 
 Alt + G Godkend valgte  
 Alt + V Vælg ej-godk. 
 
Henvisningsoversigt Ctrl + F5 
 
Receptgodkendelse Shift + Ctrl + F8 
 Alt + V Vælg alle 
 Alt + G Godkend valgte 
 Alt + U Udvid alle 
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 Alt + S Slet Edimarkering 
 Alt + N Nulstil valg 
 Alt + I Afvis valgte 
 Alt + M Sammentræk alle 
 Alt + L Slet 
 
Receptarkiv Ctrl + F8 
 Alt + A Annuller 
 Alt + O Ok 
 
EDI-Controller Alt + F Opsæt fil 
 Alt + D Find DNCom 
 Alt + N Annuller 
 Alt + O OK 
 
Besked,Ny Shift + Ctrl + F12  
 Alt + N Ny besked 
  
 Ny besked 
 Alt + L  Luk 
 Alt + S Send 
 
Besked oversigt Shift+Ctrl+F11 
 
Statistik Alt + O Oversigt 
 Alt + N Ny statistiksøgning 
 alt + V Vis seneste statistikresultater 
 
 Oversigt 
 Alt + K Kør 
 Alt + O Oversigt 
 Alt + V Vis sidste 
 Alt + R Rediger 
 Alt + P Kopi 
 Alt + N Ny 
 Alt + S Slet 
 
 Ny statistiksøgning 
 Alt + N Næste 
 Alt + T Tilbage 
 Alt + U Udfør 
 Alt + A Annuller 
 
Kartoteker 
 Vedligeholdelse 
  Laboratorie analyser Alt + I Indsæt 
   Alt + O Ok 
  
   Klinisk Kemi Eksport 
   Alt + O Ok 
   Alt + A Annuller 
  
   Overførsel 
   Alt + T Tilføj  
   Alt + F Fjern 
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   Alt + U Udfør 
   Alt + A Afslut 
  
   Krydsreference 
   Alt + E Slet 
   Alt + I Tilføj 
   Alt + O Ok 
 
   Mikrobiologi Repertoire 
   Alt + R Repertoire 
   Alt + F Favoritter 
   Alt + E Medtag favorit 
   Alt + S Slet favorit 
   Alt + U Undersøgelse 
   Alt + M Materiale 
   Alt + L Lokalisation 
   Alt + O Ok 
 
    Import af tabeller 
   Alt + O Ok 
   Alt + N Annuller 
 
  Formulardesign Import/eksport 
   Alt + V Vælg alle 
   Alt + F Fravælg alle 
   Alt + E Eksporter 
   Alt + I Importer 
   Alt + A Annuller 
  
  Honorarkartotek Ydelsesarter 
    Alt + I Indsæt 
    Alt + S Slet 
    Alt + O Ok 
 
    Honorartabel 
    Alt + I Indsæt 
    Alt + O Ok 
 
  Præparater Præparatkartotek 
    Alt + Ø Søg præparat 
    Alt + N Nyt præparat 
    Alt + C ATC-tekster 
    Alt + I Interaktioner 
    Alt + D Disp. former. 
    Alt + O Ok 
 
    Doseringsforkortelser 
    Alt + T Tilføj 
    Alt + F Fjern 
    Alt + S Standard 
    Alt + L Luk 
 
    Dispenseringsbetegnelser 
    Alt + 0 Ok 
    Alt + N Annuller 
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    Alt + L Luk 
 
HotKey Ctrl + F12 (hvis ikke dette er ændret af bruger) 
 Alt + O Opsætning/Ok 
 Alt + A Afslut HotKey 
  
 Opsætning 
 Alt + N Ny 
 Alt + R Rediger 
 Alt + S Slet 
 Alt + L Luk 
  
 Rediger tekst 
 Alt + O Ok 
 Alt + A Annuller 
  
MedWin opsætning Alt + O Om 
 Alt + G Gem 
 Alt + L Luk 
 
Bonprinter opsætning Alt + T Test bon 
 Alt + F Fortryd 
 Alt + O Ok 
 
Brugeropsætning Alt + S Slet bruger 
 Alt + R Opdater bruger 
 Alt + K Afkryds alle 
  Alt + L Luk 
 
Cure4you Shift+Ctrl+F2 Ny besked til pt. 
 
 
Kroniske diagnoser Ctrl+F11  
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