
                                          al dente vejledning 

Al dente A/S · Nydamsvej 8, 8362 Hørning · www.aldente.dk 
Side 1 af 4 

 

Tilpas makro 
 
Pr. 1. oktober 2010 kom der et par nye ydelser:  
1705 Standsning af efterblødning i forb.m. tandudtrækning 
Udb1 Ekstra tillæg udeblivelse ud over 30 min. 
Udb2 Ekstra tillæg udeblivelse ud over 45 min. 
Ydelsen DFG blev ændret til UDG. 
 
Hermed en beskrivelse af hvordan disse tilpasses i Jeres al dente system. Vær opmærksom på, at 
teksterne, forkortelser, knapperne mm. kan være anderledes i Jeres system. Ring gerne til hotline, 
for yderligere hjælp. 
 
1) 1705 Standsning af efterblødning i forb.m. tandudtrækning 

For at ligge denne ydelse ind under knappen KIRG i journalen, skal vi først finde ud af hvad 
knappen ”KIRG” kalder. 
Gå i Stamdata – indstillinger – egne knapper 
Klik på knappen KIRG 
Aflæs i kode, hvilken forkortelse knappen kalder. Den kalder mykirg 
Aflæs hvor forkortelsen skal findes. VOK=ydelser, MAK =tekster-tekstmakroer 

 
Gå nu i Tekster – tekstmakroer og find forkortelsen mykirg 
Sæt linien ind, hvor du gerne vil have den.  
Skriv først den tekst der skal stå, når man vælger knappen KIRG. 
Standsning af blødning ifm. ekstraktion (forudsætter blodfortynd. medi) | xeb 

Bemærk, den lodrette streg har en stor betydning. Det der står til venstre for stregen, viser det 
der vises i knappen KIRG. 
Det, der står til højre for den lodrette streg, viser det al dente skal gøre, når dette punkt vælges. 
Er der punktum foran forkortelsen, vil den kalde endnu en tekstmakro. Er der IKKE punktum, 
vil den kalde en ydelse. 
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Ydelsen 1705 har en forkortelse som hedder xeb 
Derfor skal der i nedenstående ikke være et punktum. 
 

 
 
Ydelsen er nu tilføjet til knappen. 
Når ydelsen tages i journalen, kan den også kalde en tekst, eks.: 
Pt. får kraftig blodfortyndende medicin. Udvidet hæmostasebehandling 
 
Start med at oprette den nye makro og tilføj den på ydelsen. 
 
I Stamdata – Tekster – Tekstmakroer, tryk NY 
Udfyld Forkortelse, Relation og Mærke som i nedenstående billede. 
Skriv teksten og tryk GEM . 

 
 
Gå nu i Stamdata – Ydelser  
Find ydelsen Xeb 
Tilføj xeb fra listen i feltet ”Kald makro” 
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2) Udb1 Ekstra tillæg udeblivelse ud over 30 min. 

Udb2 Ekstra tillæg udeblivelse ud over 45 min. 
 
De nye udeblivelsesydelser kan tilføjes i knappen DIV  under punktet Udeblivelser. 
Tjek først i Stamdata – indstillinger – Egne knapper, hvad knappen kalder. 
Eks. Makro mydiv 
Gå herefter i Stamdata – Tekster – Tekstmakroer 
Find den pågældende makro, i nedenstående eks. er det mydiv 
 

 
 
Aflæs, at den kalder en ny makro, der hedder myudb 
Find makroen myudb i listen i højre side. 
Tilføj de 2 linier: 
Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 min (30-44 min) | udb1 
Ekstra tillæg for udeblivelse ud over 30 min (45-60 min) | udb2 
 

Sådan laves lodret streg:  +  
 
Ydelserne kan også sættes op til at kalde et brev: ”Orient om udblivelsesregning”. 
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Gå i Stamdata – ydelser – privatydelser 
Find ydelsen udb1 og udb2. På begge ydelser tilføjes brevet ”Orient om udblivelsesregning” 
Husk at trykke GEM  hver gang. 
 
Brevet kan redigeres i Stamdata – Tekster - Breve 

 
 

3) Ydelsen DFG blev ændret til UDG. 
Bemærk, forkortelserne skal IKKE 
ændres. Kun de synlige tekster, som 
knap i journal, tekst i knapper og 
makro. 
 
Ændre teksten på journalknap: 
Gå i Stamdata – indstillinger – egne 
knapper 
Klik på Knappen DFG 
Ændre KUN teksten i feltet ”Knap på 
tekst” til UDG. 
Tryk GEM . 
 
Udg / dfg ydelsen kalder også en 
makro, som hedder mdfg. 
Gå i Stamdata – Tekster – Tekstmakro 
og find makroen. Tilret teksten, så der 
står UDG i stedet for DFG, men IKKE 
forkortelsen efter den lodrette streg.                 


