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Tilbage til oversigten 

 
Programnyheder til version 6.02 

 
Denne lille version indeholder primært fejlrettelser men også enkelte justeringer til særloven og 
ændringer til brug af nogle filer, som kunne blive ’spist’ af diverse antivirusprogrammer: 
 

 Patienter 
o Dagens patienter 
o Journal 
o Aftalebog 
o Indkald 
o Regning 

 

 Økonomi 
o Opslag / Udskrifter 
o Kreditor 

 

 alBIZ 
o Kriterier 
o Lister 

 
 Stamdata 

o Klinik 

 
 Tilkøbsmoduler 

o alLOGON 
o FMK 
o Online booking 
o EDI 
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Patienter: 
Dagens patienter: 
 

[Rettet] Patienter med en 0,- saldo i åbne poster bliver ikke længere vist med et print ikon i 
liste visningen. 

 
[Rettet] Det var ikke muligt at registrere ”færdig behandlet og journalført” på patienter fra 

tidligere datoer.  

 
[Rettet] Velkomstterminalen satte ikke patienter som ”Vent” i dagens patienter efter 

ankomst. 

 
[Rettet] Hvis en aftale var sat til ”Fjern aftalen fra listen når færdigbehandlet” i 

registreringsvinduet, kunne denne ikke findes under ”ej journalført”, selv om aftalen 
var sat til ”Færdigbehandlet – ej journalført”. 

 
Patenter 
 
[Rettet] Enkelte klinikker har oplevet at en patient har ”overtaget” en anden patients 

adresse. Det skete i helt specielle tilfælde, hvis man befandt sig i aftalebogen og 
fremsøgte en patient, som skal flyttes fra gruppe BUT3 til gruppe 1. Det er rettet.  

 
Journal: 
 

[Rettet] Recepter kunne ikke genprintes fra journalen. 
 
[Nyhed] Særloven – I forbindelse med Særloven, som afløser overenskomsten er der indført et 

par justeringer i brugen af enkelte ydelser:  
 
 Ved brug af ydelserne DG/DGBU, UDG og SU, skal der fremover registeres 

behandlingskoder (1010, 1011, 1012 og 1013) i journalen, hvis patienten er inddelt i 
rødt eller gult farvespor. Det er nu implementeret.  

  
 FU – i overenskomsten har der været regler for, hvor ofte FU måtte forekomme i 

journalen efter en FU og SU (3-6 mdr efter FU og indenfor 9 mdr efter SU) Disse 
begrænsninger er fjernet i særloven og dermed nu også i al dente.  
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Aftalebog: 
 

[Rettet] Der er igen en spærring for at kunne justere en aftales længde ved ”træk og slip” 
princippet, når en der er valgt ”Hele dagen” visning.  

 

[Rettet] Klinikker med mere end en afdeling, kunne opleve at aftalerne ikke blev vist rigtigt i 
aftale boksen. 

 
[Rettet] Klik på ordet ”Indkaldeuge” i topbjælken, åbner nu igen aftalebogen på den valgte uge. 
 
 
[Info] Klinikker der oplever at skrifttypen bliver lille ved print at dagssedler fra aftalebogen, 

skal gå i stamdata -> Indstillinger -> printere og definere skrift størrelsen under ”Font 
Størrelse”  

 
 

Indkald: 
 
[Rettet] Indkaldelisten - Ved redigering af hvilken behandler en patient skal indkaldes hos, 

hvor indkaldetypen står til ”Besked med tid”, blev denne sat til et tal i stedet for de 
valgte initialer. Det er rettet 

 
 

Regning: 
 
[Rettet] Nogle klinikker har oplevet at blive stoppet i tilbageførelsen af regninger med 

beskeden om at krediteringen er i gang fra en anden PC. Der er nu tilføjet en log, der 
viser hvilken arbejdsplads, der er ved at kreditere samme regning. 
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Økonomi: 
Opslag / udskrifter: 
 
[Rettet] Det er nu igen mulig at benytte manuel indtastning af teknikudgifterne i ”Fratræk 

Teknik” i assistentregnskab.  

 
Kreditor: 
 

[Rettet] Betalte faktura kunne forekomme flere gange på kasserapporten og posteringslisten. 
De blev dog bogført korrekt. 

 
 

alBIZ: 
 

Kriterier: 
 

[Rettet] I Ydelser/Behandlinger - "Hvilken Effekt har en prisregulering - overenskomst med 
variabel pris", kan der nu igen indtastes beløb/pct og der beregnes korrekt. 

 

Lister: 
 
[Rettet]  Den første linje i en journal, ”journalstart” tæller nu ikke med som journalnotat. 

Sådan at hvis det er det eneste i journalen, kan den nu slettes via ”Inaktive patienter 
– uden journalnotat – tom journal”. 
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Stamdata: 
Klinik: 
 
[Nyhed] Behandlerens CPR nr. er nu skjult af stjerner. Vises kun ved indtastning.  

 
Indstillinger: 
 

[Rettet] Det er nu igen muligt at gemme et nyt kodeord til D-service. 
 
 [Tip] Nyt kodeord/password til Danmark kan tastes under Stamdata -> Indstillinger -> 

Interfaces -> Indstillinger -> Indrapportering Danmark 

 
 
 

Tilkøbsmoduler: 
alLogon: 
 
[Rettet] Der er optimeret på forbindelsen til chip læseren, samt tilføjet en besked, hvis 

forbindelsen går tabt. 
 

FMK: 
 

[Rettet] Det er nu muligt at overføre mere end 10 linjer fra medicinkortet til journalen. 
 
[Rettet] Blanke linjer ved ”Type” valg ved ”Effektuering på klinik” er fjernet. 
 

Online booking: 
 

[Rettet] Ny patienter kunne ikke få tilsendt et kodeord til online booking. 
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EDI 
 

[Nyhed] Fremover medsendes aktuelle behandlers CPR nr til EDI portalen. Dette er gældende 
fra 13.8.2018. Det er derfor vigtigt at alle behandlere, som benytter EDI portalen er 
oprettet med CPR i Stamdata -> klinik 

 
[Rettet] Hvis en klinik er inddelt i to lokationer, og i klinik 2 blot har oprettet en behandler, 

kunne der ikke sendes til EDI.  
 
[Rettet] Inaktive behandlere vises ikke mere i EDI. 
 

[Tip] En behandler må inaktiveres, hvis der ikke findes nogle igangværende 
behandlinger, debitorsaldolisten på behandleren skal være tom og der 
må ikke være fremtidige aftaler eller aftalebehov. 

   
 Behandler kan inaktiveres under Stamdata -> Klinik og sæt flueben i 

”Inaktiv” under den enkelte behandler. 
    


