Endringer i PsykBase
Versjon 14.12.19.9120+

Programmet er i sin helhet overført til utviklingsplattformen .NET. Programmet fremstår derfor visuelt
annerledes på enkelte områder, men alle tidligere funksjoner er i ivaretatt.

Generelle funksjoner
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hurtigtaster for å åpne hovedområdet CTRL+[Områdenummer].
F.eks. CTRL+3 for å åpne pasientkort.
Integrasjon med Melin Medical’s fakturahåndtering og betalingsterminaler.
Blålysfunksjon.
Utvidet aktivitetslogg.
Utvidede funksjoner for SMS:
o Varsling /automatisk utsendelse. (Kun tilgjengelig for piloter).
o Utsendelse av SMS til gruppedeltakere.
o Man kan nå registrere tillatelser om SMS/e-post.
Prosedyrekoder (NCMP/NCRP) kan nå registreres og rapporteres. F3-søk for prosedyrer.
Flere hastighetsforbedringer.
Forbedringer og korreksjoner av tilgangskontrollen.
Generell feilretting.

Administrasjon og Innstillinger
Generelt
Tilgang
•

Man kan nå begrense tilgangen til løpende journal og eller hovedjournal, også for brukere som
har tilgang til øvrig informasjon om pasienten.

Regnskap
Generelt
•

Utstyr
•
•

Støtte for flere BAX-avtaler på samme betalingsterminal.

Man kan nå angi om fakturablanketter benyttes eller ikke.
Man kan nå velge om man vil skrive ut girodelen av en faktura eller ikke.

Takster
•

Man kan nå sette opp automatiske takster for gruppebehandlinger. Dette følger en egen syntaks,
se brukerhåndbok for detaljer.

Reisetakster
•

Oppdatert takstene med nye takster og korrigerte takstverdier.

Brukerinnstillinger
Funksjoner
Pasientkort
•

Fane man ønsker at pasientkortet som standard skal starte i fungerer nå alltid.

Dialogbokser
•

Man kan nå skru av/på utvalgte spørsmål programmet stiller, som f.eks. om man ønsker å føre
diagnoser i løpende journal.

Avtalebok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Innstillinger for avtalebok er flyttet til brukerinnstillinger.
Man kan nå registrere ny pasient, kontakt eller gruppe direkte i dialog for ny avtale.
Listen med pasienter som vises i dialog for ny avtale er nå gruppert på tilhørighet.
Funksjon for å opprette neste avtale basert på en valgt avtale.
Kanseller avtaler med høyreklikk.
Skriv ut timeliste/kommende avtaler for pasient med høyreklikk på en valgt avtale.
Kansellerte avtaler kan skjules.
SHIFT + Dobbeltklikk avtale åpner nå pasientkortet.
Nytt sidepanel med utvidet informasjon og direkte funksjoner for valgt pasient- / gruppeavtale.
Sidepanelet kan skjules / vises ved å trykke på knappen «Vis avtaledetaljer».
o Hypertekst-linker til Pasientkort (klikk på pasientnavn) og Pasientkort – Avtaler (klikk på
avtalebeskrivelsen)
o Se/endre takster.
o Oversikt over refusjon/egenandel (betalt og utestående).
o Registrere/slette innbetalinger.
o Åpne/endre regningskort.
o Åpne/endre journal (løpende/hoved/gruppe).
o Vise/endre diagnoser.
o Legge til deltakere (terapeuter/pasienter) på gruppeavtaler.
o Utskrift av liste med deltakere på gruppeavtaler.
Nye gruppeavtaler registreres i eget nytt bilde der man bl.a. kan administrere pasienter og
terapeuter. Se for øvrig også eget punkt om Gruppe-området.
Funksjon for å skrive ut kommende avtaler. Standard fritekst på denne utskriften kan angis på
brukerinnstillinger.

Pasientkort
Hovedbildet i pasientkortet er nytt:
•

•
•

Nye funksjoner for filtrering/utvalg og søk. Man kan nå filtrere pasientlisten på langt flere
kriterier. Bl.a. er roller nå et eget utvalg. «Mine pasienter» er utvidet til "Alle", "Mine pasienter"
og "Mine teampasienter".
Søkeknappen er erstattet av fritekstsøk som kan aktiveres ved bare å begynne å skrive rett etter
åpning av pasientkortet.
Funksjoner for navigasjon mellom, registrering av nye og sletting av eksisterende pasienter er likt
men har annet utseende.

•
•

Man har nå en liste med de 15 siste pasienter man har vært inne på. Menyknapp «Siste». Antallet
pasienter i denne listen kan endres i brukerinnstillinger.
Man kan nå endre rekkefølgen på faner i pasientkortet ved å dra en fane til ønsket plassering.
Man kan også høyreklikke fanene for å skjule eller vise dem. Tidligere kunne dette bare endres fra
brukerinnstillinger.

Kartotek
•
•
•
•

Det vises en varseltrekant til høyre for ugyldige personnumre.
Pasienters gruppemedlemskap vises nå i en egen tabell.
Ansattnummer er flyttet fra eget felt inn i tabellen «Identifikasjon».
Utskrift av journalforside benytter nå Formell henvisningsdato som «Henvist dato», ikke dato for
første kontakt som tidligere.

Perioder
•
•

Behandlingsperioder kan navngis.
Knappen for «Behandlingsdata» er fjernet. Feltene for dette ligger nå direkte i Perioder-fanen.
Standardverdier for disse feltene kan nå settes i brukerinnstillinger.

Diagnoser
•
•

FinnKode kan skjules/vises med ny knapp.
Diagnosesøk-listen kan nå sorteres på kode også.

CheckWare
•

Det er gjort flere forbedringer rundt oppdatering av innholdet som vises i denne fanen.

Grupper
All håndtering av grupper er bygget opp på nytt. Det er en rekke nye funksjoner i tillegg til at de
eksisterende er rustet opp. Det nye gruppeområdet er i sin helhet beskrevet i brukerhåndboken.
•
•
•

Gruppeavtaler kan nå registreres i avtalebok der man også kan endre deltakere.
Det er laget støtte for å automatisere bruk av gruppetakster på avtaletyper og direkte på
gruppedefinisjonen.
Gruppemedlemmer finnes nå som egen liste i området Lister.

Meldinger
•
•
•

Man kan svare med avviksmelding på innkommende EDI-meldinger selv om man ikke har lisens
på dialogmelding.
Behandlerkravmelding vises nå med mer informasjon.
Implementert flere felter i Laboratorie-svar, klinisk biokjemi.

Regnskap
•
•

I databaser med flere brukere med egne regnskap kan man nå vise regnskap for alle brukere.
Ved kansellering av avtale kan man nå belaste pasient både for egenandel og for refusjon.

Avtaler
•

Diagnoser kan nå angis/endres direkte fra denne oversikten via høyreklikkmenyen.

Utestående
•

Listen over pasienter med utestående har nå summeringsfelter nederst for antall pasienter og
samlet utestående.

Rapporter
•

Innbetalingsrapport og detaljert innbetalingsrapport er endret i databaser med flere brukere og
felles regnskap: Innbetalingene filtreres nå på bruker som er tilknyttet fordringen og ikke på
bruker som registrerte innbetalingen. I andre databaser filtreres fortsatt innbetalinger på bruker
som registrerte innbetalingen.

Rapporter
Pasienter
•

Rapporten Henvisning/ventetid er utvidet med tabellen «Pasienter på venteliste ved
tidsrommets begynnelse». Se brukerhåndbok for detaljer.

Aktiviteter
•

NPR
•

Rapporten Gruppeterapi er oppdatert med endringer i nytt gruppeområde.
Aktivitetsrapporten inkluderer nå prosedyrekoder, dersom slike er angitt.

