En brugervejledning til
elektronisk kommunikation
— nu også til tandlæger

Elektronisk
kommunikation
EDI-løsninger
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EDI-løsninger
Danske Regioner har ﬂere IT-pejlemærker, som skal
sikre, at en lang række områder i sundhedssektoren
bliver fuldt digitaliseret. Målet er, at alle kommunikationsstrømme bliver elektroniske ved brug af MedComstandarder.
Med MedCom-standarderne sikrer man, at alle data
kan genbruges direkte hos modtageren og indgå i
den videre behandling hos modtageren, uanset hvilket
IT-system, de anvender.
Læger, speciallæger, fodterapeuter, fysioterapeuter,
kiropraktorer, psykologer, apoteker, kommuner og sygehuse anvender nu MedCom-standarderne fuldt ud til
elektronisk overførsel af eksempelvis laboratoriedata,
henvisninger, epikriser og recepter. På tandlægeområdet er der endnu ikke fuld anvendelse af denne
MedCom-kommunikation, og der arbejdes stadigvæk
med papirdokumenter og e-mailløsninger.
I overenskomsten mellem Danske Regioner og
Tandlægeforeningen er det aftalt, at: ”Alle tandlæger
skal have et elektronisk kliniksystem, der overholder
MedCom-standarderne. Det forpligter tandlægerne til
fremadrettet opbevaring af elektroniske patientdata og
kommunikation, der omfatter disse patientdata.”
Fokus er derfor at få tandlægeklinikkerne til at anvende
løsningerne — primært til henvisninger til sygehuse og
andre tandlæger, bestilling af laboratorieprøver og få
laboratoriesvar retur og ikke mindst udvekslingen af
journaler mellem tandlæger.
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MedComs styregruppe støtter udbredelsen af den
elektroniske kommunikation mellem tandlægepraksis
og den øvrige sundhedssektor.
STATUS
Gennem samarbejde med MedCom har ﬁre tandlægesystemleverandører nu udviklet deres journalløsninger,
så tandlæger kan bruge MedCom-standarderne til
overførsel af de pågældende informationer ved brug af
EDI-Portalen.
LØSNINGEN
EDI-Portalen er beskrevet på de næste sider, hvorefter
løsningen fra de enkelte tandlæge-systemer er beskrevet
med hjælp af skærmbilleder fra den enkelte leverandør.
TANDLÆGEDATAKONSULENT
MedCom har ansat en tandlægedatakonsulent til at udbrede løsningen og til at hjælpe
med opstart i den enkelte tandlægepraksis. Konsulenten kommer direkte på besøg i den enkelte klinik uden
udgift for tandlægerne.
Besøget kan bookes ved at kontakte tandlægedatakonsulenten. Se oplysninger på folderens bagside.

EDI-Portalen

— sikker og enkel udveksling af sundhedsdata
EDI-portalen er den nye portal til sikker udveksling af sundhedsdata
mellem blandt andet tandlægeklinikker og hospitaler.
EDI-Portalen er nu indbygget i alle praktiserende tandlægers IT-journalsystemer og kan bruges til at sende og
modtage følgende informationer:

Med EDI-Portalen er det slut med at sende krypterede
e-mails og separate koder, da disse sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i portalen.

• Korrespondancemeddelelse
• Henvisning til sygehuse og røntgen
• Henvisning mellem tandlæger
• Journaler
• Patologirekvisitioner

Alle data sendes og modtages elektronisk via det sikre
sundhedsdatanet.
Brugen af EDI-Portalen sikrer, at alle Medcoms standarder anvendes mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen som aftalt.

• Mikrobiologirekvisitioner
• Bookingsvar
• Laboratoriesvar
Brugerne tilgår EDI-Portalen via det
som klinikken allerede bruger i dag.

journalsystem,

Alle kontaktdata til tandlægerne og sygehusafdelinger
ﬁndes i portalen og anvendes direkte i den elektroniske kommunikation.
Alle tilmeldte tandlægeklinikker kan udveksle journaler
og sende henvisninger til hinanden. Ved få klik søges
klinikken frem, og de oftest benyttede klinikker kan
markeres som favoritter, så det bliver endnu nemmere
at sende data næste gang.
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Vejledning til EDI-Portalen

LOGIN
Din leverandør sørger for, at dine loginoplysninger til EDI-Portalen er registreret i dit journalsystem. Du kommer
derfor direkte ind i EDI-Portalen fra
journalsystemet.
Ligegyldigt hvilken menu du er inde
under, kan du altid vælge at komme
tilbage til forsiden af EDI-Portalen via
punktet i topmenuen.

6

Indkommen EDI
Under Indkommen EDI ﬁndes alle modtagne
EDI-meddelelser fordelt på de forskellige typer.
Hvis der er modtagne meddelelser, der ikke er
læst, vises antallet af ulæste i en parentes.
Under dette punkt vises en samlet oversigt over
alle de modtagne meddelelser.
Klik på en knap for at se de pågældende
modtagne meddelelser. En liste over
meddelelserne vises herefter.

Klik på ”Vis indhold” for at
se indholdet af meddelelsen.
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Indkommen EDI
JOURNALER
Hvis en anden tandlæge har sendt en patientjournal til dig, ses den under ”Journaler”.

Klik på ”Vis indhold” for at
få vist den sendte fil.

Klik på det modtagne bilag for at åbne filen.
Du kan herfra vælge at gemme den på din
PC som ønsket.
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Udgående EDI
Herfra kan du sende EDI-meddelelser, få adgang
til WebReq samt se status og arkiv over de
sendte meddelelser.
Klik på den ønskede type.
OPRET NY KORRESPONDANCEMEDDELELSE
Dit journalsystem har automatisk overført
patientens navn og cpr.
Vælg herefter, hvilket speciale modtager tilhører.

Ved alle andre valgte specialer end ”Tandlæger”, vises
mulighederne herunder automatisk i fanebladet ”Alle”.
Ved det valgte speciale ”Tandlæger” vises listen ikke
automatisk pga. dens længde. I stedet skal du bruge feltet
”Søgning” til at søge på/efter den ønskede modtager.

Ønsker du at føje modtageren til din
favoritliste, markeres dette med
flueben i ”Favorit”.

Udfyld herefter felterne ”Emne” og ”Indhold”.
Du kan også vedhæfte op til 10 filer i
korrespondancen

Klik her, hvis du ønsker at ændre
korrespondencens prioritet til Høj.

Klik til sidst på ”Send meddelelse”.

9

Udgående EDI
OPRET DYNAMISK HENVISNING
Vælg om du vil søge på pakker i patientens
region eller alle pakker i Danmark.

Vælg herefter pakke.
Ønsker du at tilføje en pakke
til favortilisten, skal du sætte
et flueben i ”Favorit”.

Klik på den ønskede pakke og ”Vælg behandlingssted” kommer frem.
Mulige behandlingssteder for den valgte pakke vises:

Er listen lang, kan den indsnævres vha. feltet ”Søgning”.

Du kan vedhæfte en ﬁl til henvisningen.
Klik til sidst på ”Send henvisning”
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Udgående EDI
NY JOURNALFORSENDELSE
Du kan vælge at sende en patientjournal til en anden tandlæge.
Du kan ﬁnde den ønskede tandlæge via feltet ”Søgning”.
Tandlægen kan herefter gemmes på din favoritliste.

Klik på ”Vælg” for at komme ind og vedhæfte den ønskede journal.
Journalen skal ligge som ﬁl på din PC.
Klik her, hvis du ønsker at ændre prioriteringen på meddelelsen til ’Høj’.
Klik til sidst på ”Send meddelelse”.
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Udgående EDI
FORSENDELSESSTATUS OG KVITTERINGER
Her ﬁndes en oversigt over alle de meddelelser, der er sendt.

Har modtageren kvitteret for modtagelsen af det
sendte, kan det ses ved, at dato og tidspunkt for
kvitteringen vises.

Symbolet angiver, at meddelelsen indeholder
vedhæftede dokumenter. Dokumenterne kan
ses under ”Vis indhold”.
Symbolet angiver, at pakken er blevet afvist.

ARKIV OVER AFSENDTE MEDDELELSER
I arkivet ligger de meddelelser, der er blevet kvitteret
for mere end en måned siden.
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Rediger stamoplysninger
OPSÆTNING
Under feltet ”Rediger stamoplysninger” kan der redigeres i stamoplysningerne for klinikken. Du kan bl.a. vælge, om du ønsker at
kunne modtage henvisninger og korrespondancebreve.

Klik på ”Gem & afslut” for at gemme evt.
ændringer og vende tilbage til forsiden.

Vælg, om der skal sendes en adviseringsmail ved modtagelse af EDI-meddelelser. Klik på kassen for at skifte
mellem mulighederne. Dette anbefales.
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DentalSuite

Kald fra DentalSuite — forside af EDI-portal

Kald fra DentalSuite — henvisning
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al dente

Kald fra al dente
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PC tandlægesystem

Kald fra PC-tandlægesystem: Klik på ”EDIportal” i menulinjen,
hvorefter en valgmenu dukker op i bunden.
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TDjournal
HENVISNING

Klik på dette ikon
for at åbne menuen

Vælg ”EDIPortalen.dk” og klik derefter på ”Status”. Er brugernavn og kodeord indtastet i TDjournal, logges man automatisk ind i EDI-portalen. Er de
ikke indtastet, åbnes forsiden.

Når man kalder
EDI-portalen, åbnes status for den pågældende
patient, hvis journal
man har åben.
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TDjournal
FUNKTION TIL KALD AF EDI-PORTALEN
Klik på ikonet for menuen

Vælg herefter ”EDIPortalen.dk”
og herunder ”Opret dynamisk
henvisning”.

Vinduet ”Ny dynamisk henvisning” åbnes. Patientoplysninger
udfyldes automatisk med den aktive patient fra TD-journal.
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WebReq
PATOLOGI

MIKROBIOLOGI

PRØVETAGNINGSBLANKETTER (PTB)
Prøvetagningsblanketter til udprint af etiketter
bestilles gratis hos WebReqs hotline:
T. 75 72 01 77 eller på mail: support@webreq.dk
Blanketter sendes som brev, og leveringstiden forventes at være en uge.
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Kontaktpersoner
PLANDENT — DENTALSUITE
Support
Telefon: +45 43 66 44 88
E-mail: dssupport@plandent.dk
NORDENTA — AL DENTE
Support
Telefon: +45 8768 1639
E-mail: support@aldente.dk
EDB TOTALLØSNINGER
— PC TANDLÆGESYSTEM
Gunner Jørgensen
Telefon: +45 8652 3666
E-mail: gj@edbtotal.dk
A-DATA — TDJOURNAL
Support
Telefon: +45 3877 0040
E-mail: info@a-data.dk

NASURE — EDI-PORTALEN
Support
Telefon: +45 6996 0591
E-mail: mail@nasure.dk Mandag-fredag: Klokken 9-13
WEBREQ
Support
Telefon: +45 7572 0177
E-mail: support@webreq.dk
MEDCOM
Heidi Skram
Datakonsulent
Telefon: +45 6543 2030
Mobil: +45 2499 0039
E-mail: hes@medcom.dk
Hverdage: Klokken 8-16
(fredage klokken 8-14)
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Aftal et gratis besøg og få hjælp
TANDLÆGE-DATAKONSULENT
Alle tandlæger kan få gratis hjælp til at komme i gang
med anvendelsen af EDI-portalen, hvis de har den.
MedComs tandlæge-datakonsulent kommer gerne til
jeres klinik og hjælper med bistand, tips og tricks til
brugen.
Besøget af konsulenten er gratis.

MEDCOMS TANDLÆGE-DATAKONSULENT
Heidi Skram
Tlf.: 2499 0039
Mail: hes@medcom.dk
Aftal tid for besøg:
Mandag–torsdag: 8-16
Fredag: 8-14

Kontakt hende på telefon eller mail og aftal et besøg.

Forskerparken 10
5230 Odense M
Telefon 6543 2030
www.medcom.dk
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