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Få varsel ved 5 behandling: 

 
• Huk av dette i Detaljer fanen i Personalia bildet: 

• Da vil du få melding når du logger deg inn om morgenen. 

• Denne meldingen kan du se flere ganger ved å trykke på Fil 

         Vis dagnes meldinger… i dagsplan/ukeplan bildet.  

 

• Det er også mulig å definere denne meldingen med en bestemt 

    farge på gjelden pasient/bruker i timeplanen: 

    Her vises Ola Rygg med rødt = 5. behandling 

       



Hvordan legge til farger i timeplanen: 

1. Trykk på Verktøy       Innstillinger       Vis: 

       

 

 

 

 

 

 

2.Trykk på Fargevalg                3. Trykk på teksten Fysioprim og bestem farge selv 



Hvordan få varsel ved avslutning: 

1. Vi kan få visning av en liste over pasienter/brukere i  ProMed når det 
har gått noen dager siden siste behandling. Det gjelder de som vi ikke 
har gjort avslutning på eller merket som ferdigbehandlet i time for en 
bildet. 

2.       Trykk på Verktøy       Innstillinger       Vis: 

     Huk av varsel, 20 dager etter siste behandling. 

     Da kommer dette varslet opp ved innlogging. 

                Vi Kan også se listen ved å trykke på Visning  i dagsplan/ 

                                                                                                             ukeplan             Vis pasienter som ikke har vørt til  

                                                                                                             behandling på 20 dager. 



Hvordan få liste over pasienter/brukere inkludert i Fysioprim: 

• Det kommer en oppdatering i ProMed. Følg med på Hjelp        Se etter 
ny versjon. 

• Etter oppgradering vil vi få nye knapper i Henvisningsbildet til 
pasientene: Fysioprim, E og Avsl. 

 

                                                               
                                                                                        Huk av for Fysioprim og E. ved Baselin Felles. 

                                                                                        Huk av Avsl. når dere har gjort avslutning/ 3.månd 

                                                                                         evaluering .                        



Hvordan se listen over inkluderte pasienter/ brukere i 
Fysioprim: 

• Høyre klikk når dere holder pila over Fysioprim avhakning i Henvisningsbildet. 
Denne listen kommer opp. Det forutsettes at man har en oppdatert timeplan med 

definerte timer i Time for en bildet  

  


