
Nye kald til EDI-Portalen og flere nye funktioner vil løfte TDJournal. Det er 

intentionen, efter at A-Data er blevet en del af EG Healthcare, der prioriterer 

det tandlægefaglige speciale.

- Vi ønsker, at TDJournal er med i front, når det gælder nye funktioner, siger 

Jørgen Granborg, A-Data, der nu er en del af EG Healthcare. 

Løsninger til sundhedsvæsenet er et af de områder, der har høj prioritet i EG 

Healthcare.

Et nyt ben blandt mange fagspecifikke IT-løsninger
- Vi vil det her, og det giver rigtig god mening at være det nye speciale i en 

virksomhed som EG, der byder på en lang række brancheløsninger, fortæller 

Jørgen Granborg og tilføjer:

- Gennem de seneste måneder har Beate Gade og Morten Breuning sat en 

række tiltag i søen. Tiltag, der skal sikre, at TDJournal-funktionaliteten er 

opdateret, og at grundlaget for den videre udvikling er en kvalitetsplatform, 

der rummer alt, hvad der kræves for at understøtte både den lille og den store 

kliniksammenslutning.

Synergier og forbedringer
Den første opdatering i EG Healthcare-regi dukker op hos de første klinikker 

ultimo februar og vil indeholde nye kald til EDI-Portalen. De nye kald vil gøre 

samarbejdet med EDI-Portalen endnu mere glidende og nemt, og TDJournal er 

med fremme, når det gælder om at få de nye funktioner i spil.

FMK i lægevagten
Selv om det ikke direkte kommer TDJournal brugerne til glæde, vil læge-

vagtsystemet inden længe indeholde Fælles Medicinkort, FMK, med samme 

komponent som TDJournal.

På længere sigt vil dette samarbejde føre til forbedringer, som vil være til 

gavn for flere brugere, og samarbejdet vil desuden frigive ressourcer til at 

skabe mere funktionalitet - til glæde for alle.

Opdatering af grundkomponenter
- De nyeste Microsoft-værktøjer er i spil i den videre udvikling. Alt sammen er 

med til at sikre, at platformen er på plads, nu hvor vi har flere ressourcer til det 

videre arbejde med programmet, siger Jørgen Granborg.

 

- Beate og Morten er ansvarlige for udvikling og udbredelse af TDJournal, og 

Beate er som kundernes advokat rigtig glad for det tydelige kommitment til 

løsningen, som Morten byder ind med. Der er ved at være skabt grobund for 

en rigtig spændende rejse ind i tandlægeverdenen.
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Om kort tid er TDJournal integreret til den nye EDI-Portal. Arbejdet med at 

kommunikere sikkert bliver endnu mere intuitivt. Opgaver som ikke skal koste 

tid eller ressourcer afvikles nemt og næsten automatisk. Ifølge Jørgen Gran-

borg er flere nye tiltag på vej.

- Inkassostyring er måske ikke det mest interessante modul, men den enkle 

integration, vi kommer til at understøtte i vores EDI-Portal-integration, sikrer, 

at de forholdsvis få sager, I har, kan afvikles hurtigt og gnidningsfrit.

Ny integration til forsikring
EDI-Portalen arbejder desuden på et helt ny modul til at håndtere kommunika-

tion med forsikringsselskaberne, fortæller Jørgen Granborg:

- Der er tale om nytænkning, som gør hele processen med udveksling af data 

med forsikringsselskaberne hurtigere og mere elegant. Der er tid at spare, og 

vi glæder os til at komme ud med det nye modul, som efter den nuværende 

plan vil være klar i slutningen af året. Stort tillykke med den nye integration. Vi 

er sikre på, at den bliver til glæde og nytte for brugerne.

TDJournal i ny EDI-Portal

Dejligt at vi har TDJournal 
med allerede fra start, når 
nye funktionaliteter tilbydes
EDI-Portalen

Beate
Mit navn er Beate Gade, jeg er 50 år og bor i Vanløse sammen med min mand og 3 børn. Jeg startede i IT 

branchen tilbage i 90’erne og har de seneste 10 år arbejdet med sundheds-IT. Jeg er manager for EG Health-

cares konsulent- og A-Data viden. Vores fornemste opgave er at kvalitetssikre de løsninger, vi tilbyder og 

sikre, at de skaber værdi for jer, som bruger vores system dagligt.  

Morten
Jeg hedder Morten Breuning, er 44 år og manager for vores salgsafdelinger i EG Health-

care. De seneste 14 år har jeg arbejdet i sundhedsbranchen og haft fornøjelsen af at se 

IT og Sundhed smelte mere og mere sammen. 

Mit fokus er centreret om kundepleje og forretningsudvikling. Vores mål er at være mar-

kedsledende og at skabe sublime brancheunderstøttende IT-løsninger for vores kunder.
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