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Tilbage til oversigten 

 

Programnyheder til version 6.03 
 
Denne version indeholder hovedsageligt nyheder til de Færøske klinikker. Der er dog også enkelte 
rettelser til de klikker der benytter tilkøbsmodulerne FMK, Online booking og Tandfaktura: 
 

 Patienter 
o Patienter 
o Journal 

 

 Økonomi 
o Opslag / Udskrifter 

 
 
 

 Stamdata 
o Ydelser 
o Klinik 

 

 Tilkøbsmoduler 
o FMK 
o Online booking 
o Tandfaktura 

 

Patienter: 
Patienter 
 
[Nyhed] Sygeforsikringen danmark har stiftet et nye selskab, der tilbyder 

tandforsikring til erhvervslivet – ”danmark” Erhverv. Derfor er der nu 
oprettet en ny ”danmarks” gruppe i patientfanen, som hedder ”E”. Med 
valget af ”E” sendes blot patientens oplysninger, ydelser og pris til 
danmark.  

  
[Info] Bemærk ved denne forsikrings form bliver der ikke beregnet tilskud 
på patienternes regning/overslag, da tilskuddet beregnes individuelt fra 
aftale til aftale. 

 
Er patienten samtidig medlem af det ”alm” ”danmark” vælges danmarks 
gruppen 1,2,5 eller 8, som normalt. ”danmark” håndterer selv, om 
patienten er forsikret i begge selskaber.  Tilskuddet på 
regningen/overslaget bliver vist ud fra den alm ”danmark” gruppe.  

 

 [Nyhed Færøerne] Det er nu muligt at registrerer P-tal på patienter. Klik på  ved siden 
af fødselsdagen. Et nyt vindue vil åbne og P-tallet kan indtastes. 
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Hvis der ikke er indtastet et P-tal på en patient, vises en rød markering 
under CPR-nummer. Hvis der findes et P-tal, vises en grøn markering 
under CPR-nummer. 

 
   eller   
 

[Tip] Klinikken kan kontakte al dente’s support og få skjult de sidste 4 cifre 
af CPR nr., sådan at visningen bliver. 

 

 
 

 
[Nyhed Færøerne] Vága Kommune er blevet oprettet. Patienter fra Sandavágur og 

Miðvágsur er blevet overført til denne nye kommune. 
 

   
 
[Nyhed Færøerne] Der kan nu registreres farvekoder på patienterne, rød, gul og grøn eller 

en farvekode kan fjernes ved at vælge blank. 
 

Registreringer eller ændringer i farvekoderne bliver automatisk 
journalført. 
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[Nyhed Færøerne] Det er nu muligt at sende recepter via mail til apotekerne. Hvis der er 

udfyldt P-tal på patienten, vil recepten blive sendt med dette, ellers 
benyttes patientens fødselsdag. 

 
For at sende en recept på mail, laves recepten som normalt, men i stedet 
for at printe, klikkes på e-mail. Hvorefter man vælger modtager eller 
lukker vinduet og indtaster modtagerens e-mailadresse manuelt. 

 
[Tip] For at benytte receptforsendelsen optimalt anbefaler vi, at 
klinikken går i Adresser -> Apoteker og klikker på ”Opret” og opretter 
apotekerne som klinikken benytter 
 
[Info] Det er klinikkens eget ansvar at benytte en SSL- eller TLS-forbindelse 
til at sende e-mailen med. Kontakt klinikkens IT ansvarlige hvis der opstår 
tvivl. 

 
[Rettet Færøerne] Landekoden 00298 bliver nu automatisk tilføjet når man sender en 

manuel SMS.  
 
[Rettet Færøerne] Ved oprettelse af en ny patient, blev defaultpatienten automatisk vist, 

efter man gemte den nye patient. 
 

Journal 
 
[Nyhed Færøerne] Ydelse ”Klinisk kanning” skelner nu om patienten er over eller under 23 

år. For at denne funktion kan virke, er det vigtigt at klinikken har 
oprettet ydelserne 1110 og 1120 i ydelseskartoteket 
voksenoverenskomst. 
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Økonomi: 
Opslag / udskrifter 
 
[Rettet] I assistentregnskabet kan faktureret omsætning nu afstemmes mod 

totalerne på regningslisten.  

  

Stamdata: 
Ydelser 
 
[Nyhed Færøerne] Alle ydelser bliver nu printet, ved print af voksenoverenskomsten.  
 
 
 

Klinik 
 
[Rettet Færøerne] Det er nu igen muligt at oprette sygekasse Heilsutrygd. 

 
Tilkøbsmoduler: 

FMK 
 
[Rettet] Pilene til at flyttet om på rækkefølgen på ”egne ordinationer” virker nu 

efter hensigten. 
 

Online Booking 
 
[Nyhed] Det er nu muligt at logge ind i online booking ved at benytte sit mobil 

nr. eller e-mail. Hvis samme mobil nr. eller e-mail findes på flere 
patienter bliver patienterne bedt om at indtaste deres fødselsdag.  

 

Tandfaktura 
 
[Rettet] Tandfaktura fortæller nu, hvilket kreditor ID, der ikke kunne få overført 

den elektroniske regning, hvis der opstår fejl i overførelsen. 

 
 


