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3A. Patient 
 
 

3A1. Lysbehandling 
 

3A.1.1. PUVA skema 
 
PUVA skemaet bruges til registrering af lysbehandling  
Skemaet kaldes frem ved at vælge Patient�Lysbehandling�PUVA i menulinien. 
 
 

 
 
• Datoen:  Bliver automatisk udfyldt med dags dato. Datoen kan rettes  

til en anden dato, hvis det ønskes. 
 

Resten af felterne på linien udfyldes med de relevante oplysninger.  
 

• <Registrer>:  Når alle felter er udfyldt klikker du på <Registrer>. 
 

• <Ret/Slet>:  Hvis en linie skal rettes eller slettes, markeres den med  
musen og der vælges enten <Ret> eller <Slet>. Det er kun den øverste linie der 
kan slettes 

 

• <Gem>:  Når ønskede oplysninger er indtastet, klikkes på <Gem> inden billedet  
forlades.
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3A.1.2. UVB/A skema 
 
UVB/A skemaet bruges til registrering af lysbehandling. 
Skemaet findes ved at vælge Patient�Lysbehandling�UVB/A i menulinien. 
 
 

 
 
 

• Datoen:   Bliver automatisk udfyldt med dags dato. Datoen kan rettes  
til en anden dato, hvis det ønskes. 

 
Resten af felterne på linien udfyldes med de relevante oplysninger. 
 

• <Registrer>:  Når alle felter er udfyldt klikker du på <Registrer> 
 

• <Ret/Slet>:  Hvis en linie skal rettes eller slettes markeres den med  
musen og der vælges enten <Ret> eller <Slet>. 

 

• <Gem>:  Når det ønskede er indtastet klikkes der på <Gem> inden  
billedet forlades, så er indtastningerne gemt. 
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3A.3. Buckyskema 
 
Buckyskemaet bruges til registrering af strålebehandling 
Skemaet finder du ved at vælge Patient� Buckyskema i menulinien. 

 
1. Indtastningsfelter: 
 

• Dosis:  Den ønskede dosis indtastes. 
 

• Dato:  Den ønskede dato indtastes. MedWin foreslår dags dato. 
 

• Initial:   Det ønskede initial indtastes. 
 
Inden disse informationer udfyldes, skal der først klikkes i det felt, der skal indtastes dosis for. 
 

• V:  Venstre del af kroppen 
 

• H:  Højre del af kroppen 
 
Tallene 1-28 stammer fra det billede der fremkommer ved klik på <Billede>. 
 

1 
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2. Funktionsknapper: 
 

• <Indsæt ny>: I skemaet indtastes der for en dato af gangen. Hvis der skal  
indtastes for en ny dato klikkes der på denne knap. 

 
• <Opdater>: Opdaterer skærmbilledet 

 

• <Billede>:  Ved klik her fremkommer oversigts-billede af et menneske  
med angivelse af numre/tal på de enkelte dele af kroppen. 
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3A.4. Samtykkeerklæring 
 
Der er muligt i MedWins Patientkort, at angive hvorvidt der er afgivet en samtykkeerklæring. Patientkortet 
kaldes frem ved tryk på F4, klikke på ikon nr. 6 i højre side eller vælge Patient�Patientkort. 

 

 

 
 
 
Her sættes der en vinge, når der er afgivet en samtykkeerklæring. 
 
 
 





4A. Dermatolog - Tidsstyring 

 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 11 

 

4A. Tidsstyring 
 

4A.1. Dagsplan 
 
Det er muligt at udskrive de sidste 3 notater der er lavet på patienterne. Det gøres inde fra Dagsplanen ved at 
klikke på <Udskr. notater> 
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5A. Afregning 
 

5A.1. Regninger 
 
Regninger bruges til at registrere og udskrive regninger for patienter. Regninger kaldes frem ved tryk på F9, 
ved at klikke på ikon nr. 2 fra bunden i Kvikmenuen i højre side af skærmen, eller ved at vælge 
Afregninger�Regninger i menulinien. Systemet vil automatisk åbne den seneste regning på patienten, 
medmindre denne er markeret afsluttet eller over et ½ år gammel.  
 

 
 
1. Stamdata: Øverst i skærmbilledet står cprnr. og navnet på den aktuelle patient. Man kan ikke ændre i 

patientoplysningerne her. Børn, der endnu ikke har fået eget cprnr., er i sygesikringsgruppe 0, og har en 
forældre markeret som værge. Deres regning bliver udskrevet i værgens navn. Hvis en E-faktura laves, 
skal altid vælges sygesikringsgruppe 3 - selvbetaler. 
 
 
 

 

1 

3 

2 

5 
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Dette symbol under feltet Henvisnings husket, indikerer at der mangler en grundydelse på 
regningen. 
Ikonet er udelukkende en advarsel og kan ignoreres hvis der vitterligt ikke ønskes påsat en 
grundydelse på regningen for nuværende (den kan tilføjes senere). Dvs. der er ikke ændret i 
regningsbilledets funktionalitet overhovedet, blot tilføjet en advarsel for manglende grundydelse. 
 
Regningen kan først afregnes til Sygesikringen, når der er påført en grundydelse, som er indeholdt i 
tabellen over lovlige grundydelser  
Tabellen over lovlige grundydelser findes i Grundydelsesregisteret under 
Kartoteker�Honorarkartotek�Grundydelser (se afsnit 5A.8). 

 
2. Funktionsknapper:  
 

• <Ny Regning>:   Systemet opretter en ny regning på patienten. 
 

• <Slet regning>:   Hvis en regning HELT skal slettes, så marker den i listen  
over regninger foroven i skærmbilledet og klik på <Slet 
regning>. 
 

• <Udskriv>:   Hvis en regning skal ud på papir til f.eks. gruppe 2 og 3  
patienter, så marker regningen i listen over regninger foroven i 
skærmbilledet og klik på <Udskriv>. 
 

3. Stamdata på regningen: 
 

• Initial: Bliver automatisk udfyldt med det initial der har oprettet 
regningen eller den læge der arbejdes på vegne af.  

 

• Sys.grp:  Patientens sygesikringsgruppe - hentes fra patientens stamkort. 
Kan ændres, hvis den aktive regning f.eks. skal være en 
selvbetaler regning. 
 

• Henvisning husket: Bør vinges af, hvis patienten har husket henvisningen. 
 

• E-faktura: Skal vinges af efter ydelsen er skrevet på, hvis en E-faktura skal 
laves.  

 
HUSK Sys.grp. skal ændres til 3-selvbetaler på regningen, hvis 
der skal laves en E-faktura. 
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Yderligere beskrivelse af E-faktura modulet samt momsberegning 
på ydelser findes i manualen til MedWin. 

  

• Antal kons/rest kons:  Dette felt udfyldes automatisk. Systemet tæller selv ned fra  
    8, når der bliver sat en konsultation eller en telefonkonsultation på  
    regningen, undtagen hvis der er en vinge i varig behandling. 

Se afsnit 7A.1. for betingelser for optællingen.  
 

• Varig behandling:  Her sættes en vinge, hvis systemet IKKE skal holde øje med, om  
der er 8 konsultationer på regningen. 

 

• Afsluttet:  Skal vinges af, hvis patienten er færdigbehandlet. 
 
 
 

4. Indtastning af ydelser: 
Dato og initial felterne bliver automatisk udfyldt med dags dato samt initialet på den læge der har 
oprettet ydelsen (eller den læge der arbejdes på vegne af) samt det initial der har påført ydelsen. 

 Disse informationer kan rettes, ved at skifte ”På vegne af” i øverste højre hjørne. 
 
5. Afregningsoplysninger: 

 

• Henvisende yder: Hvis patientens egen læges ydernummer står på patientkortet  
inden oprettelse af regningen, vil ydernummeret automatisk blive  
indsat i dette felt.  I modsat fald skal det indtastes manuelt. 

 
    Feltet skal udfyldes, når der er en henvisning på patienten. 

 
• Henvisningsdato:  Bør udfyldes med henvisningsdatoen. 
 

• Anonym behandling: Skal vinges af, hvis patienten ønsker at være anonym. Så  
    kommer cprnr. IKKE med til sygesikringen. 
 

• Henvisningstype: Automatisk udfyldt, hvis henvisningen er sendt via EDI; ellers 
skal der vælges iht. henvisningen. 

 

• Henv. elektronisk: Systemet påsætter her en vinge, hvis henvisningen er sendt via 
EDI. 

 

• Limitering (D):  Den limitering der gælder for henvisningen/regningen. 
  Der er følgende muligheder: 
  1: Uden limitering 
  2: Uden henvisning 
  3: Uden limitering/henvisning 
  4: 12 behandlinger 
  5: Speciale limitering 
 
  Ved oprettelse af ny regning forslås altid 5: Speciale limitering 
 

• Statistikfelter A-F:  Kan udfyldes til sygesikringen. 
    Den valgte limitering vises altid i felt D. 

 
 
Markøren står klar i ydelsesfeltet til indtastning af et ydelses-nummer. Når ydelses-nummeret er  
indtastet, f.eks. 0110, hopper markøren til antal, her foreslår MedWin ”1”, det kan rettes til det  
ønskede antal. Når det rigtige antal er valgt, trykkes på ENTER på tastaturet eller klikkes med  
musen på <Ok>. Nu er ydelsen/ydelserne registrerede på regningen.  
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Det er muligt at annullere den indtastede ydelse. Det gøres ved at vælge <Annul>.  
 
Er der lavet en ydelse, der ikke skulle på regningen alligevel, markerer man den ydelse i den grå del af 
regningen, ved at klikke på den og derefter klikke på <Slet>. Systemet kommer med en svarboks hvor der 
skal svares <Ja> hvis ydelsen skal slettes og <Nej> hvis ydelsen alligevel ikke skal slettes.  
 
Hvis man benytter kortlæseren i MedWin og patienten kører sit kort igennem, registrerer MedWin 
automatisk en konsultation på den indlæste patient. Dette vil enten være en 1. konsultation, en 2. 
konsultation eller en senere behandling, alt efter hvilke ydelser, der allerede findes på regningen. Når 
kortet bliver indlæst 7. gang kommer der en besked om, at henvisningen udløber næste gang. 
 
 
Ændring af regning, der er afregnet til sygesikringen: 
Det er ikke muligt at lave en ”negativ” regning. 
Skal en regning, der er afregnet til sygesikringen, alligevel annulleres, skal det gøre på følgende måde: 
Aftal med sygesikringen at regningen skal annulleres. 
For at Afregningslisten herefter skal stemme skal regningen slettes fra MedWin. 
Marker regningen i oversigten øverst i skærmbilledet og klik på <Slet regning>. 
Der kommer følgende besked: ”Regningen indeholder mindst én afregnet ydelse. ER det helt sikkert, at 
regningen skal slettes?”. 
Dette besvares med Ja eller Nej. 
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5A.2. Udskriv regninger 
 
 

 
 
 

Herunder udskrives regninger for nogle bestemte initialer, et bestemt datointerval, bestemt patient (via dennes 
CPR.nr.) og/eller bestemt sygesikringsgruppe, samt om det kun er regninger med status for Afregnet, Ikke 
afregnet eller begge typer der skal medtages. 
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5A.3. Sygesikringsafregning 
 
Funktionen Sygesikringsafregning findes under Afregning�Sygesikringsafregning i Menulinien eller kaldes 
frem ved tryk på Shift + Ctrl + F9. Her foretages afregning til Sygesikringen, hvilket kun kan gøres én gang 
om måneden. Hvis der forsøges afregnet mere end én gang for en måned, vil der komme til at stå kr. 0,00 på 
afregningen. 
 

 
 
 
 
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.  

 
2. Initialer: Her kan vælges for hvilke læger, afregningen skal foretages. Ud fra det valgte ydernr. filtreres 

initialerne 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 vha. pilene. 
 
4. Uge: Foretages sygesikringsafregning hver måned, skal ugenummeret ikke ændres. Det vil kun være 

aktuelt i de situationer, hvor der skal afregnes for en tidligere måned. 
 
5. Forsendelse: Her vælges, om afregningen skal foretages via EDI eller som en fil på disken.. Hvis der  

vælges EDI, vil filen automatisk blive sendt ved næste EDI opkald. Husk, at sygesikringens amts- og 
lokationsnummer skal være udfyldt i praksisoplysninger 

   
Samleopgørelse: Her vælges om samleopgørelsen skal skrives ud med, eller uden totalopgørelsen. Hvis  
der vælges med totalopgørelse, kommer der en liste med alle ydelserne på. 

 
Når der klikkes på <OK> laver MedWin afregningen og der kan ikke fortrydes. 
 
Hvis en eller flere regninger ikke er korrekte m.h.t. de krævede grundydelser, stoppes afregningsprocessen 
og en liste med de ukorrekte regninger vises: 
 

1 

2 
3 

4 

5 
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Som det ses af ovenstående figur kan man vælge at fortsætte sygesikringsafregningen vha. knappen 
<Fortsæt>, i så tilfælde køres sygesikringsafregningen igennem for alle de regninger der er korrekte. Dvs. 
de ukorrekte regninger afregnes ikke! 
Alternativt kan sygesikringsafregningen annulleres med knappen <Annuller>. I så tilfælde afbrydes 
sygesikringsafregningen helt! Herefter kan man i ro og mag rette de regninger der er ukorrekte og køre 
sygesikringsafregningen igen når de alle er rettet. 
 
De grundydelser der skal kontrolleres for er registreret i Grundydelsesregisteret. Se yderligere under afsnit  
5A.6. 
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5A.4. Afregningsliste 
 
Afregningsliste findes under Afregning�Afregningsliste i Menulinien.  
 
Programmet giver mulighed for udtræk fra de regninger, der er indtastet i systemet. Det er muligt at afgrænse 
statistikken for bestemte initialer, datoer, varig/ikke varig og afregningsmarkering som det fremgår af 
skærmbilledet. 
 
 

 
 
 
Udspecificeret udskrift:   
Ingen markering: Oversigt over regningerne med beløb. 

Markering heri: Vises de enkelte ydelser for hver regning. 
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5A.5. Udskriv tidligere afregning 
 
Udskriv tidligere afregning findes under Afregning� Udskriv tidligere afregning  i Menulinien. 
 
Hvis Sygesikringen f.eks. ikke kan læse disketten, eller en tidligere afregning på anden måde er gået tabt, 
kan man lave en kopi af afregningen på følgende måde: 
 
Find først den rigtige afregning (U0106171.327 står for den 17. juni 2001 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. 
 

 
 
 
I tilfælde af problemer med en EDI-afregning, går man i Kommunikation�EDI�OVERSIGTER-

Forsendelse. 

I Type-feltet vælges ”Afregning forsendelsesoversigt”. Ving den aktuelle dato af og vælg knappen <Vælg at 
gensende> Nu vil afregningen blive afsendt igen via EDI.  
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5A.8. Grundydelsesregister 
 

Kontrollen af regningerne består i at kontrollere om der er angivet grundydelser.  
 
De grundydelser der kontrolleres for er registreret i grundydelsesregisteret. Grundydelsesregisteret findes 
under Kartoteker�Vedligeholdelse�Kartoteker�Honorarkartotek�Grundydelser. 
Dette register kan klinikken selv ændre i om nødvendigt (tilføje eller fjerne grundydelser).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændringer foretages i ovenstående skærm billede. 
 
Som det fremgår, er der tale om et ganske simpelt register hvor ydelsesnumre blot kan tilføjes eller fjernes. 
Der er ikke nogen risiko forbundet med at rette i dette register!  
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7A. Kartoteker 
 

7A.1. Honorartabel 
 
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. 
 
Honorartabel: Her vedligeholdes priserne overfor sygesikringen, samt overfor  
 gruppe 2 patienter. Vær opmærksom på, at overenskomst tillægget står i 

praksisoplysningerne. 
 

Kolonnerne i honorartabellen har følgende anvendelse: 

• Kolonnen Ynr.  ydelses nummeret som sygesikringen afregner på. 
 

• Kolonnen Tekst,  den tekst, der kommer ud på regningen hvis man udskriver den. 
 

• Kolonnen Sys.bel.  det beløb, sygesikringen afregner for denne ydelse. 
 

• Kolonnen Pt.bel.  det beløb patienten selv skal betale, hvis det er en gruppe 2 patient. 
 

• Kolonnen A-Sys  anvendes til at holde styr på antal konsultationer på regningen.  
Der må jo kun stå 8 konsultationer i alt, inden patienten skal komme med en 
ny henvisning. Det er tallet i denne kolonne, der bruges til at tælle dem op 
med. Hvis der står 1.0 gælder denne ydelse for en konsultation - dette gælder 
for 1. konsultation, 2. konsultation, senere konsultation, Allergol 1. 
konsultation, Allergol 2. konsultation, Allergol. senere konsultation. 
Når der står 0,50 gælder det for ½ konsultation - dette gælder for Telefon 
konsultation. Disse kolonner bør ikke rettes uden aftale med Data Informs 
support. 
 

• Kolonnen sys.konto og pt. konto, er hvis man bruger det integrerede bogholderi modul. Så er det 
konto-nummeret til denne ydelse der skal stå i feltet. 
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7A.2. Praksisoplysninger 
 
Under Kartoteker�Praksisoplysninger, fanebladet Praksis, angives klinikkens specialenr. 
Oplysningen sendes med i afregning til Sygesikringen. 
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8A. Kommunikation 
 

8A.1. Henvisningsgodkendelse 
 

Herunder er der mulighed for at modtage en henvisning fra andre læger elektronisk. 
Henvisningsgodkendelsen findes under Kommunikation�EDI � 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. 
 
4.  Funktionsknapper:  Til højre i skærmbilledet findes en række funktionsknapper: 

 

• <Søg>: Anvendes til at søge i den udvidede diagnosesøgning. (Beskrevet i 
MedWin manualen). 
 

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

1 

2 

3 

4 



 8A.1. Dermatolog – Henvisningsgodkendelse 

 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 32

• <Set>: 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 
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>.  
 

 
 Navneændringer ændres/opdateres ikke ved godkendelse af henvisninger. 
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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. 
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8A.2. Opkald til Henvisningshotel RefHost 
 
Det er nu muligt at kalde op og hente elektroniske henvisninger fra Henvisningshotellet RefHost. 
 
Funktionen findes under menupunktet Kommunikation�RefHost. 

 

 
 
 
1. Menupunktet Opsætning:    herunder oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fanebladene: 
 
 Bruger: Der oprettes Brugernavn og Adgangskode for hvert initial i praksis, der skal have 

adgang til RefHost.. 
  Oplyses af Datakonsulenten i Regionen. 
 
 Avanceret: Oplysningerne herunder må kun ændres i samarbejde med enten Datakonsulenten i 

Regionen eller en konsulent fra EG Data Inform A/S. 
 
 
2. Brugernavn og adgangskode: Oplyst af Datakonsulenten og oprettet under fanebladet Bruger. 
  Ved klik på fald-ned pilen er det muligt at skifte bruger. 
 
3. Medtager cprnr.: Den aktive patients cpr.nr.. Oplysningerne om den aktive patients cpr.nr. bliver 

overført til RefHost. 
 
 
 

1 

3 

2 
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Opstår der spørgsmål i forbindelse med anvendelse af Henvisningshotellet, skal disse stiles til 
Datakonsulenten i Regionen eller på MedComs hjemmeside, http://www.medcom.dk/wm110598 
Hjælp/Hotline findes oplysninger om kontaktpersoner samt et link til serviceside. 
RefHost hotline, træffes på tlf.nr. 75 72 54 88 i tidsrummet 8.30 til 15.30 
 
 
 
 
 
 
 
.



 11A. Dermatolog – Magnetkortlæser 

 Tillæg til MedWin manualen vedr. dermatologer 37 

 

11A. 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 proceslinien.  
 

11A.1. Kunder med egen server 
 
For at se opsætningen på Magnetkortlæseren, holdes musen over proceslinien 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. 
 
Indstillinger:  Her er der flere muligheder, der kan vinges af: 
 
Opret patientens egen læge: Er patienten allerede kendt i MedWin, vil patientens egen læge blive 
oprettet/opdateret på patientkortet ud fra sygesikringskortets informationer.  
 
Samtidig oprettes patientens læge i listen ”Patientens faste” under svarbrev og korrespondance. 
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Opdater automatisk patient data: Er patienten allerede kendt i MedWin, vil patientkortet blive opdateret 
med navn, adresse samt sygesikringsgruppe ud fra sygesikringskortets informationer. 
 
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. 
 
Sæt konsultation på regning: markering heri bevirker at der sættes en konsultation på regningen, når 
patienten kører sit sygesikringskort gennem magnetkortlæseren. (Se nedenstående Principper for hvilke 
ydelser der sættes på en regning). 
 
Ydernummer:   Her skrives klinikkens ydernummer 
 
Vis altid i proceslinie:  Bør altid vinges af, så Magnetkortlæseren kan ses i proceslinien. 
 
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 proceslinien. 
 
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. Den 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 
Menulinien 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 Menulinien. 
 
For at forlænge kortlæserens holdbarhed, bør man jævnligt bruge et rensekort. 
 
Principper for hvilke ydelser der sættes på en regning: 
Der oprettes en ny regning med en 1. konsultation (ydelse 0110) hvis patienten ikke har aktive regninger. 
 
På en eksisterende og aktiv regning påsættes den næste konsultation således: 
Hvis den seneste konsultation på regningen er: ydelse 0110 påsættes ydelse 0120 
    ydelse 0120 påsættes ydelse 0130 
    ydelse 0130 påsættes ydelse 0130 
 
    ydelse 0210 påsættes ydelse 0220 
    ydelse 0220 påsættes ydelse 0230 
    ydelse 0230 påsættes ydelse 0230 
 
    ydelse 6110 påsættes ydelse 6120 
    ydelse 6120 påsættes ydelse 6130 
    ydelse 6130 påsættes ydelse 6130 
 
    ydelse 0240 påsættes ydelse 0250 
    ydelse 0250 påsættes ydelse 0260 
    ydelse 0260 påsættes ydelse 0260 
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En regning er aktiv hvis: 
Den indeholder færre end det maximalt tilladte antal konsultationer (8), 
er markeret for varig behandling 
eller 
den seneste konsultation på regningen er mindre end 6 mdr. gammel. 
 
 
Forudsætning: I honorartabellen skal der være et 1-tal i kolonnen, A-Sys, ud for alle 

konsultationsydelserne, dog ikke ved tlf.- og e-mail ydelserne. 
 
 
 
 
 
 

11A.2. Kunder på ASP-løsningen 
 
Hos ASP kunder, vil Magnetkortlæseren blive minimeret på processlinien 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 comporten vises også ved klik på F12. 
 

 

Er Magnetkortlæseren ikke startet op, vil knappen    vises nederst i F12-skærmbilledet. 
 
 


