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3A.1. Patientkort 
 

For at kunne afsætte en ny tid, i forbindelse med at der laves en regning til patienten, skal feltet Antal uger 

på patientkortet være udfyldt. 

 

Udfyldes med det antal uger der skal være imellem patientens behandlinger. 

 

 
 

Sættes vinge i feltet Afsæt ny tid i regningsbilledet, vil der blive afsat en ny tid, det angivne antal uger 

fremme.  (Se afsnit 5A.1.) 
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4A. Indkaldelse af patienter 
 

Det er muligt at sende en indkaldelse/påmindelse til patienterne. 

Ordlyden på indkaldelsen/påmindelsen styres af en kode.  

 

Via TidsstyringPatientbreve kan der udskrives en indkaldelse/påmindelse til de patienter, der har den 

angivne kode, på en fremtidig tid i den angivne periode.   

 

4A.1. Udskrift af breve 
 

 

Via TidsstyringPatientbreve udskrives en indkaldelse/påmindelse til den gruppe patienter, der har en tid på 

dagsskemaet indenfor det angivne antal dage, fra den angivne dato og som har den indtastede kode i 

årsagsfeltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Fra dato: Den dato, udskriften (udsøgningen) skal starte. 

 

Antal dage: Hvor mange dage frem, fra den dato der er skrevet i Fra dato, skal programmet 

søge på patienter der har koden.. 

 

Kode: Den kode der skal anvendes ved udsøgningen, og som står på patienternes 

fremtidige tider. Dette er beskrevet yderligere under afsnit 4A.2. 

 

2. Initialer: Vælg initial for den kiropraktor, hvis patienter skal have brevet/påmindelsen. 

 

3. Type:  3-Delt A4: 3 indkaldelser på en A4 side. 

 

 A4: En indkaldelse fylder en hel A4 side. 

  
 

 

 

1 

2 

3 
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Eks. på udskrift. 
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4A.2. Brevtekster 
 

Under TidsstyringBrevtekster oprettes koder og tilhørende tekster.  

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Oprettelse af koder: Vælg <Ny> og indtast kode, klik <OK> 

 

I dette billede indtastes navnet på den nye kode: 

 

 
 

 

 

 

1 2 
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Den nye kode er markeret. Klik i højreside i tekstfeltet og indtast den tekst der skal tilhøre koden. 

 

Når dette er gjort, klikkes på <Luk> og teksten vil nu være gemt 

 

Ændring af tekst:  Skal en tekst ændres, markeres den kode teksten tilhører. Klik i teksten og 

ret. 

 

 

2. Sletning af koder:  Marker koden, der skal slettes og klik på <Slet> 
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4A.3. Anvendelse af koder 
 

For at en patient skal fremgå af den gruppe patienter der udsøges ved udskrift af patientbreve, skal koden stå 

i årsagsfeltet på patientens fremtidige tid. 

 

 

 
 

Skal patienten have en ny tid og have et indkaldelseskort, men ikke har været til en behandling, kan koden 

indsættes manuelt på den nye tid. Koden skrives i Årsagsfeltet. 

Skriv koden på nøjagtig samme måde, som den blev skrevet i oprettelsen. 

 

 
 

Når der afsættes en ny tid, i forbindelse med at der laves en regning på patienten, kan der automatisk afsættes 

en kode i Årsagsfeltet på patientens nye tid. 

 

På regningsbilledet vælges koden for brevet. Det er dog en betingelse at feltet ”Antal uger” er udfyldt på 

patientkortet.  (Se afsnit 3A.1.) 

Herefter skriver kiropraktoren ydelsen for i dag og klikker på <Udskrift> eller <Registrer> og nu vil koden 

og datoen for næste tid være gemt. 
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5A. Afregning 
 

Under punktet Afregning i menulinien findes programmets moduler til afregning med patienter, 

sygesikringen og sygeforsikringen ’danmark’. Derudover findes funktionen Initialstatistik, som bl.a. bruges 

til at lave en opgørelse over indtjeningen for de forskellige kiropraktorer.  

 

5A.1. Regninger 
 

Regninger bruges til at registrere og evt. udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på 

F9, ved at klikke på ikon nr. 12 fra toppen i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller via 

AfregningRegninger.  

 

 
 

1. Stamdata på patienten: Øverst i billedet står oplysningerne om den aktuelle patient, som de 

fremgår af patientkortet. Der kan ikke rettes i navn og adresse her. 

Dog kan sygesikrings-gruppen ændres, hvis der f.eks. skal registreres 

en selvbetalerregning (gruppe 3) på patienten. Regninger på børn, der 

endnu ikke har fået eget sygesikringsbevis, og derfor skal registreres 

med gruppe 0 på patientkortet, vil blive afregnet med sygesikringen på 

den af forældrene, der er vinget af som værge på patientkortet. 

 

2. 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. 

 

 

1 
2 

6 

4 3 

5 
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 Sikringsgruppe:  Viser patientens sikringsgruppe fra patientkortet. Gruppen kan 

ændres, f.eks. til 3, hvis der skal skrives en privatregning til patienten 

eller der skal laves en E-faktura. 

  (Sikringsgruppen på patientkortet ændres ikke). 

 

 Speciale:  Speciale 53 (i gult felt) eller 64 (i blåt felt). 

 

  Overskrides en udløbsdato af dagsdato ved åbning af regningsbilledet, 

gives en meddelelse om, at speciale 64 er udløbet. 

 

  Hvis udløbsdatoen er 01 01 2999 ved åbning af regningsbilledet (som 

den vil være for patienter, der er henført til sp. 64 i april 2004), gives 

en meddelelse om, at speciale 64 er forkert registreret.   

 

 Medlem af ‘danmark’: Er patienten medlem af ‘danmark’, vises det røde felt, ” DK bet. d.”. 

  Hvis en betaling dækker hele patientbeløbet på den viste regning og 

‘danmark’ derfor dækker behandlingen, vises det røde datofelt med 

betalingens dato. 

  Hvis patientens indbetaling IKKE er registreret på den tilhørende 

regning eller hvis patientens indbetaling er registreret på den 

tilhørende regning og beløbet IKKE er stort nok til at dække 

patientandelen af regningen, sættes datoen det antal dage frem, som er 

angivet på Praksisoplysningerne - fanebladet ”Praksis” - i feltet 

”Betalingsfrist – antal dage”. 

 

 Forsikring:               Det er muligt at vælge et forsikringsselskab, der samarbejder med  

sygeforsikring ‘danmark’. Vælg listen for at se de forskellige 

muligheder for valg af forsikringsselskab. 

Det er således muligt at vælge om regningen skal refunderes af       

‘danmark’ direkte til lægen (Pensam og Skandia), eller om patienten 

skal betale regningen, og ‘danmark’ skal refundere til patienten 

(Danica). I de tilfælde hvor ‘danmark’ refunderer til lægen, sættes 

afregning til ‘danmark’ til dags dato. I de tilfælde hvor patienten 

betaler, sættes afregning til datoen for udløb af betalingsfrist.  

 

 Kopier af udskr:  Her kan man justere antallet af regninger, der ønskes udskrevet. 

 

 E-faktura:  Sæt vinge, hvis regningen skal sendes som E-faktura. 

Husk Sikringsgruppen skal ændres til 3 Selvbetaler hvis der skal laves 

E-faktura. 

 

Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet samt moms på ydelser er 

beskrevet i MedWin manualen. 

 

 Initial:  Hvis logininitialet tilhører en kiropraktor (dvs læge), så vælges 

kiropraktorens initial. 

 

  Hvis logininitialet tilhører en sekretær/sygeplejerske indsættes det 

kiropraktorinitial (lægeinitial) der arbejdes på vegne af. 

 

 Ved oprettelse af ny regning, dannes en ny regning med initial på den 

kiropraktor regningen er oprette af, eller den kiropraktor der arbejdes 

på vegne af. 

 vis det er en anden kiropraktor, en den på forhånd valgte, som ksla 

fremgå på regningen, kan denne vælges i Initial feltet på 

regningsbilledet. 
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3. Kontoafregning: Ved vinge i ’Kontoafregning’ vises den tilskudsgiver, der er valgt i 

regningens statistikmodul.  

   Der foreslås det tilskud, som er indtastet i initialkartoteket. Dette kan 

frit ændres.  

Kontoafregning kan helt slås fra ved at fjerne vingen i 

’Kontoafregning’ 

 

<Faktura>: Udskrift af faktura til firma el.lign.. 

Kan foretages, før eller efter at regningen 

registreres.  

 

Et nyt vindue vil åbne, hvor man kan skrive en 

tekst, der skal på fakturaen (dette er frivilligt). 

Skriv teksten (max. 50 tegn).  

 

     
 

 <Ja>: Fakturaen udskrives med 

bemærkningen. 

Bemærkningen gemmes sammen med 

regningen.  

<Nej>: Udskrift af faktura annulleres. 

 

 

 

4.  Automatisk ny tid: Herunder defineres, om der skal afsættes en ny tid på patienten i 

forbindelse med udskrift eller registrering af regning til patienten. 

  Det er en forudsætning, at feltet ”Antal uger ” på patientkortet er 

udfyldt. 

 

 Afsæt ny tid: En vinge i feltet betyder, at der afsættes den foreslåede tid fra feltet 

”Ny tid”, på dagsplanen, når regningen registreres første gang.  

 

Hvis patienten har en eller flere tider efter ”i dag”, spørges brugeren, 

om disse tider skal slettes. 

 

Skal der ikke afsættes en ny tid, fjernes markering i dette felt. 

 

Feltets værdi (vinge/ikke vinge) ved lukning af regningsbilledet 

bruges ved næste åbning af billedet (gælder pr. arbejdsplads). 

 

 

 Ny tid: I feltet vises forslag til næste tid. Der vises om muligt en tid på samme 

ugedag og klokkeslæt som tiden ”i dag”. 

Hvis det ikke er muligt, skrives forslaget på rød baggrund. 

 

Er tiden optaget, vises første ledige tid på samme dag.  

Er hele dagen optaget eller det er en helligdag, findes næste ledige tid 

på første hverdag herefter. 
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Der kan ikke redigeres i feltet. 

 

 

 Vis dagsskema: En vinge i feltet betyder at dagsplanen åbnes på den dag, der er 

foreslået under ”Ny tid”, når regningen er registreret. 

 

Startværdien er ingen vinge. 

 

 Kode: Her kan vælges mellem koderne der er oprettet under 

TidsstyringBrevtekster. Det er dog en betingelse at feltet ”Antal 

uger” er udfyldt på patientkortet. 

 

Den valgte kode skrives i årsagsfeltet på den nye tid.  

 

Den sidst anvendte kode foreslås på næste patient. 

 

 Årsag: Den tekst der skrives heri vil blive vist i årsagsfeltet på dagens tid, 

sammen med regningsbeløb og betalt beløb. 

 

 Saldo: Viser patientens skyldige beløb som en sum af ikke-finansoverførte og 

bogførte regninger.  

 

5. Faste ydelser:  

 

 <1 > xxxx> til <8> xxxx>   

 Det er muligt at have 8 foruddefinerede knapper til ydelser. 

 Ved tryk på disse knapper hentes den anførte ydelse.  

Sygesikringsprisen på konsultationen påføres automatisk, og der er 

mulighed for at rette i patientbeløbet. 

 

Hvilke ydelser der skal fremgå af knapperne og hvor mange knapper 

der ønskes anvendt, opsættes under ArkivMedWin fanebladet 

Regning. Se beskrivelsen under afsnit 5.A.10. 

 

 

 <Indbetaling>: Bruges til registrering af patientens indbetaling. 

Ved kontant betaling skal regningen laves med de pågældende ydelser 

og derefter skal der trykkes på knappen <Indbetaling>. Der 

fremkommer en ydelse 9999 med det samlede beløb af regningen. 

Skylder patienten et beløb fra en tidligere regning, kan indbetalingen 

ændres til også at indbefatte dette beløb. 

 

Ved betaling af tidligere regning skal der trykkes på <Indbetaling>, 

hvorefter ydelsen 9999 fremkommer og der er herefter mulighed for at 

indtaste indbetalingsbeløbet. (Dette beløb kan ses i saldo feltet, der 

viser en sum af de ikke finansoverførte og de bogførte regninger.).  

 

 

 

6. Funktionsknapper:  

 

 <Statistik>: Se beskrivelsen på næste side. 

 

 <Registrer>: Registrerer regningen. 

 

 <Udskrift>: Registrerer regningen og udskriver til printer. 
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 <Kreditnota>: Her kan vælges mellem registrering som kreditnota eller regning. 

 

 <Gamle rg.>: Giver adgang til en oversigt over tidligere regninger på patienten.  

 

 <Slet>: Sletter den markerede linie/ydelse. 

 

 <Annuller>: Lukker regningen uden ændringer. 
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Beskrivelse af funktionsknappen <Statistik>: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seneste behandling: Datoen kan indtastes manuelt eller den kan styres af ydelserne (se 

7A.1. Honorarkartotek). 

 

Seneste røntgen: Datoen kan indtastes manuelt eller den kan styres af ydelserne (se 

7A.1.  

 Honorarkartotek). 

 

Næste aftale: Patientens næste tid. Hvis flere tider er sat på dagsskemaet, kan disse 

ses ved hjælp af pilene. 

 

Debutdato: Dato for første konsultation i det igangværende behandlingsforløb. 

 Kan/skal vedligeholdes af bruger. 

 

Felterne herover er til oplysning for kiropraktoren 

 – de er uden betydning for sygesikringsafregningen 

 

 

Speciale 64 udløb: Udløbsdato for speciale 64 behandlinger. Ved dobbeltklik i det tomme 

datofelt skrives en dato, som ligger et halvt år fremme i tiden. 

Datofeltet skal enten være tomt eller indeholde en lovlig dato, som 

ligger inden for det næste halve år fra dags dato. 

 

NB: Der kan ikke gives både LKF- og KS-tilskud. Derfor kan kun LKF-felterne eller KS-

felterne udfyldes 

 

LKF udløbsdato: Udløbsdato for medlemskab af Landsforeningen Kiropraktisk 

Forening (hvis medlem ydes en rabat pr. behandling). 

 

LKF ydelsesnr.: Udfyldes med LKF ydelsesnr. fra honorartabellen. Rabat fratrækkes 

automatisk patientens regning så længe udløbsdatoen ikke er nået.  

 

(Ydelsen skal være oprettet som honoraret med negativt Pt. bel. (53) 

og (64)). 

 

KS udløbsdato: Udløbsdato for medlemskab af Kiropraktik og Sundhed. 
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KS ydelsesnr.: Udfyldes med KS ydelsesnr. fra honorartabellen.  

Rabat fratrækkes automatisk patientens regning så længe udløbsdatoen 

og det maximale antal tilskud ikke er nået. 

 (Ydelsen skal være oprettet som honoraret med negativt Pt. bel. (53) og 

(64)). 

 

Antal KS-tilskud: Antallet af givne tilskud indtil dags dato. Feltet kan redigeres.  

Antallet skal 0-stilles ved ny periode.  

 

Max antal KS-tilskud: Det maximale antal tilskud, der kan gives. 

 

 

Tilskudsgiver: Vælg tilskudsgiver, f.eks firma, arbejdsgiver, forsikringsselskab eller 

kommune. Der kan ikke redigeres i dette felt.  

 

Det er kun de tilskudsgivere, der er oprettet i Initialkartotek under 

kategorien Diverse og med udfyldt Note 1, der kan ses her. 

Hvis tilskudsgiver kun giver tilskud til et vist antal behandlinger eller 

op til et vist beløb, skal det angives i max-felterne. 

 

Forbrugt-felterne vil automatisk tælle op.  

Ændres dog ikke ved sletning af en regning. De kan redigeres. 

  

Behandler: Initialet her afspejler initialet der er valgt i initialfeltet på regningen.. 
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5A.2. Beskrivelse af gamle regninger 
 

I oversigten over Registrerede regninger (<Gamle rg>) vises forskellige oplysninger på de enkelte regninger.  

Den markerede regning har gul baggrund. 

 

En Kreditnota skrives med rød tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øverst er patientens Cpr-nr. og navn samt oplysninger om patienten er tilmeldt Sygeforsikringen ‘danmark’. 

Oplysningen om patienten er tilmeldt ‘danmark’ hentes fra patientkortet (F4). 

 

Hver regning er inddelt i et antal rækker. 

 

Første række:  

Sys.grp.:  Her står ”ja”, hvis regningen er sygesikringsgruppe 2 eller 3. 

Reg.nr.:  Regningsnummeret. 

Dato:  Datoen, hvor regningen er indtastet.  

Tid:  Tidspunktet for registrering. 

Initialer:  Den behandler, der har foretaget behandlingen. 

 

Næste række:  

Type:  Om det er en regning eller en kreditnota. 

Speciale:  Her angives, om patienten på regningstidspunktet er §53 eller §64 

patient.  

Status:  Hvis regningens status er ”Afregnet”, ”Overført” eller ”DK sendt”, er 

den henholdsvis afregnet med sygesikringen, overført til finans, sendt 

til ‘danmark’ eller en kombination af disse.  

 Regningen kan derfor ikke ændres eller slettes. 

 

 Hvis regningens status er ”Ikke behandlet”, kan man stadig rette i den. 

 

 

Efterfølgende række(r): 

Ydelse:  Her ses, hvilken ydelse, der er blevet givet. 

Stk.:  Antallet af den slags ydelser, én række pr. ydelse.  

 Indbetaling vil stå som ydelse 9999. 

Sys.beløb:  Beløbet, der afregnes med sygesikringen. 
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Pat.beløb:  Beløbet, patienten skal betale. 

Firmabeløb:  Beløbet, der skal betales af det firma, den kommune eller det 

forsikringsselskab, der har valgt i Statistik. 

 

Sidste række: 

Beløb i alt:  Beløb, der samlet skal afregnes, henholdsvis sygesikringsbeløb, 

patientbeløb, firmabeløb.  

 

 

Funktionsknapper: 

<Slet>: Hvis regningens status tillader det, kan den slettes ved at markere den 

og klikke på <Slet>. Marker den regning, der ønskes slettet 

 

Nyeste regning først:  Hvis vingen fjernes i denne, vil regningerne blive vist med den ældste 

regning først. 

 

<Udskrift>:  Ved klik på <Udskrift> kan man vælge patientens regninger for en 

periode, hvorefter de bliver udskrevet på en samleregning (A4).  

 

<Annuller>:  Klik her for at gå ud af dette billede uden at føre informationerne med 

over i regningsbilledet. 

 

<OK>:  For at se en gammel regning i regningsbilledet, markeres den, og 

derefter klikkes på <OK>.  

 

En gammel regning kan ændres eller slettes, så længe dens status er ”Ikke behandlet”.  

Når der er foretaget ændringer i en regning, skal der klikkes på <Opdater.> eller <Udskrift> for at opdatere 

regningen. 

 

Vær opmærksom på, at indbetalinger på nuværende tidspunkt ikke kan ses på samleregningen. 

 

Når der vinges af i ”d”, ændrer billedet udseende til dette: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vises nu oplysninger på de enkelte regninger, som er relevante i forhold til ‘danmark’. 

Knappen <Rediger> fremkommer. 

 

Se afsnit 5A.5 Rediger ‘danmark’s oplysninger.
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5A.3. Regning med kombiydelser  
 

Det er muligt at bruge kombiydelser på følgende ydelser: 

 

1010 

1020 

1030 

 

Såfremt man bruger flere ydelser, der kan laves til kombiydelser, vil en boks komme frem, hvor man bliver 

spurgt, om man vil lave en kombiydelse. 

 

 
 

Hvis man svarer <Ja> til dette, vil ydelsen blive lavet til en 1032.  

 

Såfremt 2 forskellige behandlere laver en ydelse på patienten, er det vigtigt at kiropraktoren laver den første 

regning. 

 

Et eksempel: 

En patient kommer ind til kiropraktoren og får en behandling – en ydelse 1010.  

Kiropraktoren laver en regning på ydelse 1010 og klikker <Registrer> 

Dernæst går patienten ind til en anden behandler og får en ydelse 1030.  

Denne behandler laver en regning på ydelse 1030 i sit eget initial og nedenstående boks kommer frem: 

 

 

 
 

Når der her klikkes på <Ja>, og derefter på <Opdater> vil den første regning (som kiropraktoren lavede) 

blive opdateret med ydelse 1012 og sidste behandlers initial sættes på regningen som et sekundært initial. 

 

Klikkes på <Nej>, vil der blot blive lavet en separat regning – dvs. at hvert initial har hver sin regning.  

 

Såfremt patienten er hos den anden behandler først (f.eks. en massør) skal kiropraktorens regning 

stadig laves først, da den vil være den ”bærende” regning. 

 

 

 

 





 5A. Kiropraktor - Afregning 

 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 21 

5A.4. Regning med firmabetaling 
 

Såfremt et firma, en arbejdsgiver, et forsikringsselskab eller en kommune delvist eller helt skal betale en 

regning, skal følgende forudsætninger opfyldes: 

 

 

Forudsætning 1: 

Firma, arbejdsgiver, forsikringsselskab eller kommune oprettes i initialkartoteket med kategori 

Diverse. 

 

Kontonr.: Anvendes finansoverførsel til MedWins bogholderi skal der angives et kontonummer. 

 (Kontoen skal ikke være oprettet i kontoplanen under bogholderiet). 

 

Note 1:  Her angives, hvor meget eller hvor stor en del af patientens regning, tilskudsgiver 

sædvanligvis vil bidrage med. Skriv et antal (for kr.) eller antal og ”%” for en procentandel. 

Angiv evt. 0, hvis tilskudsgiveren skal vises i statistikmodulet. 

 

 

 
 

 

 

Forudsætning 2: 

På statistikbilledet (se tidligere afsnit) vælges tilskudsgiver. Hvis der er en øvre grænse for antal 

behandlinger eller beløb, indtastes dette. Overskrides antal eller beløb ved registrering af en regning, vises en 

advarsel om, at grænsen er overskredet. Antal og beløb tælles op uanset advarslen. I det tilfælde er det 

tilrådeligt at redigere Max- og/eller Forbrugt-felterne. 
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Når regningen skal skrives i regningsbilledet, gøres dette på følgende måde: 

Sæt en vinge i ”Kontoafregning”. Dette vil åbne Statistikboksen, hvor felterne i området ”Andre tilskud” 

udfyldes.  

 

 
 

 

Tilskudsgiver Vælg det initial, det firma, kommune eller forsikringsselskab, der yder 

tilskud. 

 

Max antal tilskud:  Kan udfyldes, såfremt der er lavet aftale om dette med tilskudsgiver. 

 

Max beløb: Kan udfyldes, såfremt der er lavet aftale om dette med tilskudsgiver. 

 

Når der er udfyldt det ønskede, klikkes på <Ok>. 
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Regningsbilledet har nu fået tilført nogle ekstra oplysninger: 

 

 
 

Firma: Initialet for tilskudsgiver efterfulgt af navnet. (Oplysningerne hentes fra 

Statistikboksen) 

 Der kan ikke ændres i disse felter. 

 

Tilskud – ydelse: Oplysningerne fra feltet Note 1 i initialkartoteket. Tilskud pr. ydelse. Kan 

dog ændres. 

 

<Faktura>: Skal fakturaen udskrives til tilskudsgiver, klikkes på denne knap, når de 

ønskede ydelser er blevet skrevet ind.  

 Denne knap anvendes i stedet for at klikke på <Registrer>, og følgende boks 

vil åbne: 

 

 
 

I feltet Bemærkning på faktura kan man skrive, hvis man ønsker en bemærkning sat på fakturaen til 

tilskudsgiver. 

Det er dog ikke nødvendigt at skrive noget.  

 

 <Ja>  Fakturaen udskrives. Der bliver udskrevet det antal kopier, der er valgt på 

regningsskærmbilledet ved ”Kopier af udskr”. 

 Hvis regningen skal gemmes, så tryk <Registrer> eller <Udskrift>. 

 

Det er også muligt at hente en regning frem fra <Gamle rg.> og printe den ud til tilskudsgiver.
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5A.5. Rediger ‘danmark’s oplysninger 
 

Eks. 1 

Denne regning er oprettet den 12 11 2007 og samme dag er der registreret en indbetaling på regningen. 

Regningen bliver indberettet med den næste afregning til ‘danmark’. 

 

 
 

 

 

Eks. 2 

Denne regning er oprettet den 12 11 2007 og den 14 11 2007 er der registreret en indbetaling på regningen. 

Regningen bliver indberettet med den næste afregning til ‘danmark’. 
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Eks. 3 

Denne regning er oprettet den 12 11 2007. Der er ikke registreret en indbetaling på regningen. Regningen 

bliver indberettet med den næste ‘danmark’s-afregning efter den 12 12 2007 (der er 30 dages 

indbetalingsfrist i praksisoplysninger) medmindre der indtastes en tidligere betalingsdato eller 

indberetningen standses med ’Nej’ i ’Må sendes?’ 

 

 
 

 

 

I Praksisoplysninger sættes Betalingsfrist til det antal dage, der skal gå, før regning sendes til ‘danmark’. 

Dette gælder kun for de regninger, hvor der ikke ligger en betaling for de ydelser, der skal honoreres af 

‘danmark’. 
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Som det fremgår af eks. 3, kan det ske, at: 

A: en ikke-betalt regning ligger klar til indberetning.  

B: en ikke-betalt regning ER indberettet. 

 

Ad A:  

Hvis regningen bliver betalt, indtastes betalingsdatoen og eventuelt ændres  ’Må sendes’-datoen. 

Hvis det forventes at regningen aldrig bliver betalt, standses indberetningen med ’Nej’ i ’Må sendes’. 

 

Ad B: 

Hvis regningen er eller bliver betalt, gøres intet. 

Hvis det forventes at regningen aldrig bliver betalt, skal den krediteres og sendes igen. 

 

 

 

NB: 
‘danmark’ giver kun tilskud til betalte regninger.  

 

 

 

Klik på knappen <Rediger> for at redigere i ‘danmark’s oplysningerne for den markerede regning.  

 

Skærmbilledet ”Rediger ‘danmark’s oplysninger” kommer frem: 

 

 
 

”Rediger ‘danmark’s oplysninger” anvendes på følgende måde: 

 

Status: 

Regningsnr.:  Regningsnr. fra den aktuelle regning. 

 

Betalt den: Dato for hvornår regningen er betalt.  

  Datoen er enten datoen for indbetaling (9999) på den pågældende 

regning eller datoen, der er indtastet i feltet ’Betalt den:’. 

   

Sendt/sendes den: Den dato, som regningen ER indberettet til ‘danmark’ eller den dato, 

som regningen BLIVER indberettet til ‘danmark’. 

 

Krediteret  den: Hvis krediteret: dato for indberetning til ‘danmark’. 

 



 5A. Kiropraktor - Afregning 
 

28 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 

 

Rediger: 

Betalt den: Indtast eller korriger betalingsdato. 

 

Må sendes?  Ja / Nej Her vinges af, om denne regning må/skal sendes til ‘danmark’. 

 Må sendes den: Såfremt man ønsker at ændre datoen fra den valgte, skrives den her. 

 Krediteres: Skal regningen krediteres hos ‘danmark’, sættes vinge her. 

 

 

 

Funktionsknapper: 
 <Annuller> Afslutter billedet uden at gemme ændringerne. 
 <Ok> Afslutter og gemmer ændringerne. 
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5A.6. Indberetning til ‘danmark’ 
 

Indberetning til sygeforsikringen ‘danmark’ foregår i princippet på samme måde som afregning til 

sygesikringen. 

 

Afregningen kaldes op via Afregning  Danmarksafregning. 

 

 
 

Vælg ydernummer:  Her indsættes logininitialets ydernr.  

 

Afgrænsning: Vælg dato-afgrænsning   

Fra-dato kan ikke ændres. Den sættes altid til forrige afregnings Til-dato. 

 

 

Forsendelse: Angiv ’danmarks’ lokationsnr. og vælg Til fil på disk eller EDI. 

 

 

Der indberettes regninger, som  

 er oprettet, mens patienten er medlem af ‘danmark’  

 er registreret med en sendes-dato, som ligger før eller på datoafgrænsningens slutdato 

 er klar til afregning (dvs. må sendes) 

 

Betalt-datoen bestemmes på en af disse 3 måder: 

 

1. Hvis patientens indbetaling er registreret på den tilhørende regning og beløbet er stort nok til    

 at dække patientandelen af regningen, sættes datoen til indbetalingsdatoen. 

 

2. Hvis patientens indbetaling IKKE er registreret på den tilhørende regning eller hvis patientens  

 indbetaling er registreret på den tilhørende regning og beløbet IKKE er stort nok til at dække  

 patientandelen af regningen, sættes datoen det antal dage frem, som er angivet på  

 Praksisoplysningerne - fanebladet ”Praksis” - i feltet ”Betalingsfrist – antal dage”. 

 

3. Betalingsdato er enten indtastet eller ændret under Rediger ‘danmark’s oplysninger. (Se yderligere 

om dette under afsnit 5A.5.). 

 

Vær opmærksom på, at når man kører afregningen til ‘danmark’, låses de regninger, der er krediteret. 
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Afsendte indberetninger til ’danmark’ vil fremgå af Forsendelsesoversigten, ved valg af typen ”Afregning 

forsendelsesoversigt”.  

 

 

NB: 
‘danmark’ giver kun tilskud til betalte regninger. Som det fremgår af ovenstående kan det ske, at der bliver 

indberettet en regning, der ikke er betalt og som muligvis ikke bliver betalt. I disse tilfælde skal 

kiropraktoren sørge for at kreditere regningen til ‘danmark’ 
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5A.7. Sygesikringsafregning 
 

Her foretages den månedlige afregning med sygesikringen på diskette eller EDI. Programmet kaldes op via 

AfregningSygesikringsafregning eller med Shift + Ctrl + F9. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang 

for hver periode, vil der komme et tomt regnskab ud ved den anden og efterfølgende kørsler. 

Der kan ikke foretages rettelser i regnskabet efter afregningskørslen! 

 

  
 

1. Afgrænsning:   

Vælge ydernummer: Der kan vælges hvilket ydernr. afregningen til sygesikringen skal foretages for. Der 

foreslås automatisk det ydernr., der er på det initial der er logget ind med. 

Der kan vælges mellem alle ydere i praksis der har regninger med ikke afregnede ydelser. 

 

Dato: 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 måneder, 

uanset datoen, blive skrevet ud, hvis de ikke tidligere har været afregnet.  

  

 

Husk derfor altid at tjekke datoerne, inden afregningen gennemføres. 
 

2. Initialer:  Ud fra det valgte ydernr. filtreres initialerne i kolonnen ”Med:” ud fra om de tilhører det 

valgte ydernr. og om der er uafregnede regninger til initialerne. 

 

3. Udskrift:  Her kan vælges antal kopier af udskrift ved hjælp af pilene. 

 

4. Ugenummer:  Her indtastes det ugenummer, som sygesikringen har defineret som slutugenummeret i 

den periode, der afregnes for. Systemet foreslår det ugenummer, der passer til dags dato, 

men det kan ændres ved hjælp af piletasterne til højre for nummeret. 

 

5. Forsendelse:  Her vælges, om afregningen skal foretages til en fil på disken eller via EDI. Hvis der 

vælges EDI, vil filen automatisk blive sendt ved næste EDI opkald. Husk, at 

sygesikringens amts- og lokationsnummer skal være udfyldt i praksisoplysninger. 

 

Vælg <Ok> for at sætte afregningen i gang. Hvis der er valgt forsendelse på diskette, beder systemet om, at 

der sættes en diskette i drev a:. Denne skal være tom (eller evt. tidligere benyttet til sygesikringsregnskab og 

ikke andet. I tvivlstilfælde bør disketten formateres først. Se afsnit 5.5 i manualen). Der spørges, om man 

ønsker en udskrift. Svar <Ja>, for at udskrive samleopgørelsen på print.  

1 

2 
3 

4 

5 





 5A. Kiropraktor - Afregning 

 Tillæg til MedWin manualen vedr. kiropraktorer 33 

5A.8. Initialstatistik 
 

Statistikkerne findes under AfregningInitialstatistik i Menulinien 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 kategorier, datoer og ydelsesnumre, som det 

fremgår af skærmbilledet. 

Opgørelsen kan udskrives på skærmen, til printer eller gemmes som en fil.  

 

 
 

<Initialstat.>: F.eks. kan man lave en opgørelse over, hvor meget de forskellige kiropraktorer 

har afregnet for.  

Hvis man ønsker at se regninger på en bestemt patient, udfyldes cpr-nr. feltet 

med patientens cpr-nr. Ønsker man at se en bestemt ydelse, udfyldes ydelsesnr. 

feltet med til og fra ydelsesnr. 

  

 

<Lønstatistik>: Lønstatistikken laver en udskrift, der for hver behandler viser værdien 

(Patientbetaling + Sygesikringstilskud incl. Overenskomsttilæg + Firmatilskud) 

af de ydelser, behandleren har givet indenfor en given periode. 

  For samme periode angives summen af de valgte behandleres indtjening. 

 

  Udskriver lønstatistik på max 8 behandlere. 

Udskrift af lønstatistik ignorerer indtastninger i felterne Ydelsesnr, Cprnr., Vis 

kun ikke-afregnede og Kategorier. 

 

NB:  Ved opsplitning af beløbene på de kombinerede ydelser hentes beløbene i 

honorarkartoteket. Disse beløb vil derfor ikke være korrekte efter en 

honoraropdatering. 
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5A.8.1. Sådan bruges Initialstatistik 
  

 

Eksempel 1: 

Hvilke kiropraktorer har tjent hvad i den forløbne uge? 

 

Find Initialstatistik under 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 2: 

Find privatregningerne for sidste måned 

 

Find Initialstatistik under 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. 

 

 

Eksempel 3: 

Find momsydelser for en given periode. 

 

Find Initialstatistik under 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 Moms-

Moms. 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 momsydelser, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. 

 

 

Eksempel 4: 

Find betalinger for en given periode. 

 

Find Initialstatistik under 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 9999-

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 indbetalinger, hver enkelt initial har haft i den angivne periode. 
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5.A.9. Omsætning 
 

Det er muligt at få en udskrift af omsætningen for en periode under AfregningOmsætning.  

 

 

 
 

 

Udskriften dannes ud fra beløbene i Årsagsfeltet på patienternes tider. 

 

 

Vær derfor opmærksom på, at det kun vil være omsætningen på de patienter der har en tid på 

dagsskemaet, der vil fremgå af udskriften. 
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5.A.10 Opsætning ydelsesknapper 
 

Under ArkivMedWin, fanebladet Regning er det muligt selv at bestemme hvilke ydelser der skal anvendes 

på ydelsesknapperne i regningsbilledet. 

 

Tast den ydelse der skal anvendes ud for hver enkelt knap. 

 

 

 
 

Det er valgtfrit hvor mange knapper der ønskes anvendt. Der er dog max. mulighed for 8 knapper. 
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7A. Kartoteker 

7A.1. Honorarkartotek 
 

I kartoteker foregår al vedligeholdelse af de forskellige kartoteker. Bemærk venligst, at det tilrådes at træde 

varsomt under kartoteker, da ændringer her påvirker brugen af MedWin. Ved tvivl kontakt Supporten. 

Yderligere beskrivelse af Honorarkartoteket er beskrevet i MedWin manualen. 

 

Funktionen findes under Kartoteker i Menulinien. Vedligeholdelse er et program for sig selv, der kører under 

MedWin. Når man vælger denne funktion, ”forlader” man MedWin, og når man er færdig med at 

vedligeholde de forskellige kartoteker, vender man automatisk tilbage til MedWin. 

 

Da Vedligeholdelse er et program for sig selv i tilknytning til MedWin, kommer der en ny Menulinie frem, 

når man vælger dette punkt. Under Vedligeholdelse Kartoteker finder man Honorarkartotek og derunder 

Ydelsesarter og Honorartabel. 

 

 
 

 Ydelsesarter: Her kan man se hvilke ydelsesarter, der er til rådighed i systemet. 

Der må kun rettes i disse oplysninger ifølge aftale med EG Data Informs 

support. 

 

 Honorartabel:  
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Honorartabellen udfyldes med overenskomstens ydelser og eventuelle egne ydelser  

 

 I kolonnen, M(arkering) kan følgende skrives: 

 

  B ved nogle eller alle behandlingsydelser 

  R ved én eller begge røntgenydelser 

  M ved ydelser, der skal tillægges moms 

  

Et ”B” ved en ydelse betyder, at datoen i ”Seneste behandling” i statistikmodulet opdateres med 

regningens dato, hver gang denne ydelse gives. 

 

Et ”R” ved en ydelse betyder, at datoen i ”Seneste røntgen” i statistikmodulet opdateres med 

regningens dato, hver gang denne ydelse gives. 

 

Et ”M” ved en ydelse betyder, at der tillægges moms på regningen ved denne ydelse. 

 

Alle ydelser der ønskes sendt til "danmark" for afregning skal oprettes i Honorartabellen og sættes til 

"Ja" i kolonnen "DK". 
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7A.2. Praksisoplysninger 
 

7A.2.1. Indhold i årsagsfeltet på dagsplanen og dagsskemaet 
 

Når patientens regning registreres (eller udskrives) vil regningsbeløbet og et evt. betalt beløb blive vist i 

årsagsfeltet på dagens tid i dagsplanen og dagsskemaet.  

Er der i forvejen skrevet en årsag til patientens besøg, vil denne blive overskrevet af regnings- og betalt 

beløb, hvis der ikke er vinge i feltet ”Bevar tekst i Årsagsfelt” i praksisoplysningerne under 

KartotekerPraksisoplysninger.  

 

Vinge i dette felt bevirker at regningsbeløb og betalt beløb vil blive vist EFTER den indtastede årsag i 

Årsagsfeltet på dagsskemaet og dagsplanen. 
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7A.2.2. Antal dage betalingsfrist  
 

I Praksisoplysninger sættes Betalingsfrist til det antal dage, der skal gå, før regning sendes til ‘danmark’. 

Dette gælder kun for de regninger, hvor der ikke ligger en betaling for de ydelser, der skal honoreres af 

‘danmark’. 

(Indberetning til ‘danmark’ er beskrevet yderligere under afsnit 5A.5.) 
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8A. Kommunikation 
 

8A.1. Henvisningsgodkendelse 
 

Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra læger elektronisk. 

Henvisningsgodkendelsen findes under KommunikationEDI GODKENDELSE-Henvisning i  

menulinien.  

 

 
 

1. Henvisningsoversigt:  I den øverste del af skærmbilledet kan man se en oversigt over de 

  seneste indkomne henvisninger. 

 

2. Diagnoser: Har afsender medsendt ICD10 koder vil den blive vist i 

diagnosefeltet. Det er muligt at tilføje flere diagnoser eller rette i de 

medsendte. 

 

3. Henvisningsindhold:  Ved at markere en bestemt linie i henvisningsoversigten ovenfor, 

kan man i feltet for henvisningsindhold se, hvad henvisningen 

indeholder. 

Desuden vil der på fanebladet Billede blive vist hvor mange 

billeder der er vedhæftet henvisningen. 

 

4. Funktionsknapper:  Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: 

 

 <Søg> Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning. (Beskrevet i 

den generelle manual). 

 

 <Vis Egne/Vis Alle>: Denne knap bruges til at vælge mellem visning af henvisninger for  

1 

3 

4 

2 
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  en enkelt læge (Vis Egne) eller visning af henvisninger for alle læger 

(Vis Alle).  

  For at kunne se egne svar, er det en forudsætning, at feltet Intern læge 

på patientkortet er udfyldt. 

 

 <Gem diagnose>: Gemmer den/de valgte diagnoser. 

 

 <Set>: Posten bliver liggende, så andre kiropraktorer 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 henvisningen. 

 

 <Slet>: En hel henvisning kan slettes ved først at markere den og derefter 

klikke på <Slet>. 

 

 <Udskriv henvisning>: Den markerede henvisning udskrives til printer. 

 

 <Fortryd markering>: Har man markeret tekstområder til kopiering, kan markeringen 

fortrydes her. 

 

 <Marker til overførsel>: For at markere et stykke tekst til kopiering, skal man først 

markere den ønskede tekst med musen og derefter klikke på knappen 

<Marker til overførsel>.  

 

Når henvisningen godkendes, overføres den valgte tekst til den valgte journaltype i feltet Valgt 

tekst anbringes i:. 

 

 <Godkend>: Her godkender man henvisningen og den vil efterfølgende overføres 

til journalen. 

 

Man kan vælge, hvilken journaltype henvisningen skal placeres under i feltet <Fuld henvisning 

anbringes i:> 

  

Man kan ligeledes markere dele af en tekst, som ønskes overført til journalen og herefter klikke på 

<Marker til overførsel>.  
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Klikkes på fanebladet Billede vises det vedhæftede billede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tilpas str.:  Billedet fylder hele området. 

kan ændres til 

Original str.: Billedet vises i den originale størrelse. Det er muligt at forstørre eller 

formindske denne visning. 
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  Anvendes til at skifte mellem de medsendte billeder. 

 

 

  Giver mulighed for at gemme det valgte billede, f.eks. på den lokale disk. 

 

 


