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LS behandlersystems beskrivelse 
 

INDLEDNING 
Læge/behandler systemet LS er udviklet i samarbejde ledende Psykologer  med 
det mål for øje, at skabe mulighed for at alle patient/klientrelaterede opgaver 
skal kunne løses på en enkel og effektiv måde af både behandleren og det 
administrative personale. 
 
Administrativt 
I LS systemet er der indbygget funktioner til oprettelse og vedligeholdelse af 
patienter, afsendelse af E-mails, administration af mødetider, hvor det er 
muligt at se kalenderen for en behandler en hel måned. Der kan være 
forskellige kalendere for forskellige behandlere med individuelle møde og 
gåtider. Ved design af disse funktioner er der brugt megen tid på at gøre 
indtastning og informationssøgningen nem og brugen af farver gør betjeningen 
af systemet meget overskueligt. 
Behandling 
Ved behandling er der lagt vægt på at sikre at behandleren får de nødvendige 
informationer om patienten/klienten på samme enkle måde som ved de 
administrative funktioner i systemet 
Sikkerhed 
Da systemet benyttes til opbevaring af følsomme data, er der naturligvis 
bygget en række sikkerhedsfunktioner ind i LS. Sikkerhedsfunktionerne sikrer 
ligeledes at en bruger ikke kommer til at ændre noget som ikke skulle ændres. 
 
Pris 
På trods af at LS er et helt nyt  og gennemtestet system, er det alligevel 
prisbilligt. 
 
MÅLET MED LS. 
Målet med det nye system er at sikre at værdifuld behandlingstid benyttes på 
behandling af mennesker og ikke på at få edb-systemet i konsultationen til at 
fungere. 
Det opnår vi ved at gøre betjeningen af systemet intuitiv gennem brug af farver 
og en logisk betjening af systemet. 
De enkelte funktioner i systemet kan typisk kaldes frem på flere måder. Dette 
har vi gjort fordi vi ved at man opbygger en personlig måde at betjene et 
system på. 
For at undgå at man kommer til at udføre funktioner som man ikke skulle, er 
systemet udstyret med et enkelt sikkerhedssystem, der gør det muligt at lukke 
brugeren af systemet ude fra funktioner som ikke er relevante. 
Sikkerhedssystemet gør ligeledes systemet langt mere overskueligt, da 
funktioner, som for brugeren er ligegyldige er udeladt af systemet, uanset 
hvilken opgave vedkommende udfører 
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KALENDEREN. 
Kalenderen benyttes til at registrere de aftaler som klinikken har med 
patienterne/klienterne.  
Det er muligt at få et hurtigt overblik over en behandlers kalender ved et enkelt 
blik. Dette er gjort muligt ved hjælp af farvekoder og minutangivelser på den 
enkelte dag en HEL måned. Man kan naturligvis vælge den måned man ønsker 
at se ved hjælp at en intuitiv kalender som også er blevet indbygget i 
systemet. Dagens aftaler vises ligeledes på skærmen, så det er hurtigt og 
enkelt at finde en mødetid, f.eks. når en patient/klient kontakter klinikken per 
telefon. 
Skulle en patient/klient have glemt mødetiden kan man hurtigt finde personen 
og fremtidige og tidligere mødetider frem, sågar med en markering af om 
aftalen er blevet overholdt. 
Hvis behandleren mener der er behov for yderligere konsultationer, vil dette 
blive vist i kalenderdelen blot ved at behandleren trykker på en knap i 
journaldelen. 
I kalenderdelen kan man klikke på beskeden om den nye aftale, og sammen 
med patienten/klienten finde en tid der passer såvel behandler som 
patient/klient. 
Mødekort kan naturligvis udskrives fra funktionen. 
 
JOURNALEN. 
Journaler kan føres på mange måder. I LS systemet har vi valgt at opdele 
journalen i en række logiske enkeltdele, herunder kroniske/længerevarende 
sygdomme, fast medicin som patienten modtager og cave. Desuden vises 
patientens/klientens tidligere henvendelser i fem logiske opdelinger—Subjektiv 
, objektiv, plan, eksterne undersøgelser og diagnoser. 
Diagnoser kan man vælge at indtaste på flere forskellige måder, f.eks. Kodet 
efter hospitalernes SKS system eller den enklere ICPC metode, der i højere 
grad benytter sig af farver. 
I bunden af journalbilledet, kan man hele tiden se hvor mange 
patienter/klienter der skal komme, og hvor mange der er kommet. 
For at gøre betjeningen så enkel som muligt, er der indført en liste hvor 
behandleren hurtigt kan vælge den patient/klient som behandles, og det er 
muligt at genbestille nye tider til en patient/klient, med angivelse af hvornår og 
til hvad den nye aftale skal laves. Den nye aftale vises i kalenderdelen uden at 
behandleren behøver at give yderligere besked. 
 
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION. 
Når LS er koblet til Internettet, kan man sende og modtage emails og 
edimeddelelser fra andre på Internettet. 
LS kan benyttes som et ganske almindeligt mailsystem, men kan ligeledes 
benyttes til at minde de patienter/klienter som har E-mail om snarlige aftaler 
de har indgået. Dette sikrer et minimum af udeblevne patienter/klienter til 
indgåede aftaler langt fremme i tiden. 
Systemet kan ligeledes modtage og afsende EDI-meddelelser til andre 
behandlere og sygesikringen. Dette gør fakturering til den offentlige sygesikring  
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nem, og sikrer at der er et højt niveau af informationer om de hændelser der er 
på en  patient/klient hos andre behandlere og hospitaler, selvfølgelig under 
forudsætning af at de benytter sig af elektronisk kommunikation også. 
Klienter kan oprettes manuelt, eller automatisk ved indlæsning af 
sygesikringskort. 
 
Dankort betaling foretages direkte fra systemet uden brug af terminal, (kræver 
dog indtil videre særskilt aftale med PBS, samt særskilt betaling af gebyr 
hertil). 
Mulighed for indrapportering til sygeforsikringen danmark. 
LS er designet til at kunne læse og sende edi-meddelelser der opfylder 
Medcom’s standarderne. 
 
TEKSTBEHANDLING. 
En af de funktioner der er i LS, er tekstbehandlingen.  Tekstbehandlingen kan 
naturligvis bruges helt traditionelt, men på en enkel måde kan man fremstille 
forskellige skabeloner til standardbreve og formularer.  
Man kan for eksempel lave en skabelon der automatisk fletter det man skriver 
sammen med klinikkens standardbrevopsætning, også i farver. Man behøver 
med andre ord ikke at løbe tør for fortrykt brevpapir. 
Hvis man ønsker at udnytte muligheden for at indsætte felter fuldt ud, kan man  
indsætte patient/klientfelter  i teksterne, således at systemet automatisk 
indsætter de nødvendige informationer i teksten. For eksempel kan det være 
patientens/klientens navn og adresse eller nogle af de andre ting som man har 
indtastet på patienten/klienten. 
Den automatiske indsættelse er ”intelligent”, så man bliver ikke spurgt mere 
end én gang hvem en patient/klient er, så finder systemet selv ud af at hente 
vedkommendes navn med videre, for eksempel til en henvisning 
Ved egenbetaling kan der udskrives regning direkte fra systemet. 
Selv om der er mange automatiserede funktioner i tekstbehandlingen, er det 
nemt og overskueligt og hele tiden under brugerens kontrol. 
 
AUTOMATISK OPDATERING. 
LS systemet indeholder en række standarder, herunder SKS og ICPC 
diagnosekoderne. 
Begge dele vedligeholdes af sundhedsmyndighederne, og kan findes og hentes 
på Internettet. 
LS er beregnet til at opdatere registrene efter hvad der findes i disse registre, 
og kan også udvides med behandlerens egne diagnosekoder.  
Man har naturligvis 100% kontrol med opdateringerne. LS gør ikke noget som 
brugeren ikke er klar over. Det har været vigtigt at udforme systemet på den 
måde, da brugeren trods alt ved hvad der er mest fornuftig i en given situation. 
LS systemet vil ligeledes kunne opdateres via Internettet når der kommer nye 
funktioner til, og et program er som en levende organisme, det udvikler sig i 
takt med brugernes behov. 
Hvis du ikke er på Internet, er der naturligvis en række funktioner  som man 
ikke kan udføre. Den automatiske opdatering, EDI og elektronisk post for blot 
at nævne et par.  
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Vi anbefaler at du benytter systemet sammen med Internet da det er den 
enkleste måde at betjene dit system på. 
 
SIKKERHED. 
Vi har gjort meget ud af sikkerheden i LS systemet. For eksempel kan man ikke 
få adgang til systemet hvis man ikke er oprettet som bruger af systemet. De 
enkelte brugere kan man lukke ude fra funktioner og således sikre at man ikke 
ved et uheld kommer til at ændre en eller flere ting i systemet som man ikke 
skulle have ændret. 
Systemet har ligeledes en indbygget kontrol med hvad der sker på Internettet, 
således at sikkerheden er i top i de funktioner man benytter sig af i systemet. 
Backup af systemet er ligeledes nemt. Vi kan benytte 
databasereplikering, servermirror og raiddiske, begreber der dækker 
over driftssikkerhed og enkel backup. Følger du vores anvisninger, vil du 
altid have en backup af systemet uden at du skal tænke over det, og uden 
manuelle rutiner. Samtidig vil du være sikret en problemløs udførelse af 
systemet når der er behov for dette—nemlig når patienter/klienter er der. 
 
YDERLIGERE INFORMATIONER. 
Vi er stolte af LS systemet, og kunne blive ved med at skrive om det, men det 
er stadigvæk kun et værktøj som skal gøre det effektivt og sikkert for 
Patienten/klienten at opsøge en behandler. 
Vi håber at denne brochure giver appetit til at finde ud af mere om LS systemet 
og håber på at vi kan få lov til at besvare de spørgsmål du uden tvivl sidder 
tilbage med efter at have læst dette 
Vi hører meget gerne fra dig med kommentarer og spørgsmål 
 
Glemte vi at sige?: 
At LS systemet naturligvis er et 100% Windowsprogram som er udviklet på 
Windows XP , og som også kører på Windows 98 og Windows 2000. 
Og at der ikke er skjulte moduler som du skal købe for at køre med systemet, 
og at prisen er: 
Pr. bruger udgør Installation incl.program: 4.000 DKK* (5.000 DKK incl. moms)  
Telefon og opdateringssupport: 400 DKK* pr. måned (500 DKK pr. måned incl. 
moms) plus 100 DKK (125 DKK incl. moms) pr. ekstra bruger. Ved support på 
brugerens adresse betales for udlæg, herunder broafgifter og kilometerpenge 
jævnfør statens takster 
*ved en tegningsaftale på 12 måneder. 
 
Dankort / sygesikringskort læser faktureres særskilt priser fra kr. 680,- + 
moms 
Kontakt os for yderligere information. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tommy Pedersen 


