ALT I ET

Vetvision programmets journalfaglige dele er udviklet i samarbejde med

Vetvision er en komplet IT-løsning, som indeholder alle
de funktioner du som dyrlæge har brug for i din hverdag.

følgende medarbejdere ved Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet –

”Over 1000 brugere ka’ ikke ta’ fejl”
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Lektor Thomas Eriksen
Lektor Henriette Strøm

Alt vedrørende Smådyr, Heste, Stordyr og den regnskabsmæssige side af praksis er samlet i ét og samme program.
Programmet er udviklet og videreudvikles løbende i tæt
samarbejde med brugerne og afspejler derfor præcis den
virkelighed, du befinder dig i.

Dyrlæge Asger Wenck
Andre bidragydere
A.T. Kristensen, Hospital for Mindre Husdyr, Tilpasning til Problemorienteret journalisering
(POMR)

Med andre ord – når din hverdag forandres – forandres
Vetvision også.
Med Vetvision har du hurtig adgang til alle relevante
informationer samlet på ét sted, uanset hvor du befinder
dig. Alle oplysninger følger det enkelte dyr og besætning.
Det gælder både diagnosticering, historik, medicinering,
rådgivning, etc..
Disse informationer udgør herefter grundlag for både
fakturering og indberetning, så den efterfølgende tid på
kontoret forkortes betydeligt.
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Vetvision
Nedenstående er bare nogle af de funktioner som findes til Vetvision Klinik & Hospital og Landpraksis.
PLANLÆGNING & TIDSBESTILLING

BESØGSREGISTRERING

FAKTURERING
OPKRÆVNING

ONLINE BOOKING

JOURNALISERING

DOKUMENTSTYRING

I Vetvision er der lagt stor vægt på det veterinærfaglige.
Det veterinærfaglige har i alle faser af udviklingen haft
højeste prioritet, og med intensiv fokus på at gøre
journalskrivning, registrering og taksering så enkel og
effektiv som muligt.

NETS/PBS

SUNDHEDSRÅDGIVNING
AFSENDELSE

SPECIALUNDERSØGELSER
ANALYSER/STATISTIKKER

VIA
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TIL

DIGITAL

RØNTGEN

I Vetvision findes forskellige værktøjer til at håndtere
planlægningen af de daglige rutiner, styring af hvem
der sidder i venteværelset, håndtering af indlagte
patienter, blodprøver, besøg og meget mere.

AF

SMS

INTEGRATION
AFSENDELSE

TIL LABORATORIEUDSTYR

VIA EMAIL

Ved opbygningen af patientjournalen til Smådyr/Heste
og besøgsregisteringen til Stordyr, har udgangspunktet
bl.a. været nedenstående.

Alt dette foregår fra Tidsbestillingen. Herfra er der
adgang til Patient journalen og til Besøgskladden.

Du koncentrerer dig om det arbejde du har udført som
dyrlæge, Vetvision sørger for at du får takseret dit
arbejde, til de rigtige priser – HVER GANG!

SMÅDYR/HESTE

REGNSKAB

STORDYR

Journalen er den centrale del af Vetvision Klinik &
Hospital til Smådyr og Heste.

Vetvision bygger på finanssystemet Microsoft Dynamics
NAV. Her tages hånd om fakturering, bogføring,
betaling, etc.. Det vil sige, at når du skriver journalen
eller registrerer besøget, foretager Vetvision
automatisk takseringen og sørger for, at du får det hele
med til de rigtige priser.

Besøgsregistreringen i Vetvision Landpraksis foregår
i en elektronisk besøgskladde. Besøgskladden er den
centrale del af Vetvision Landpraksis/Stordyr.

Næsten alle opgaver i en praksis kan løses herfra. Det
er muligt at gå direkte fra Kalenderen/Tidsbestillingen
til Journalen og dermed via Patientflow at holde styr på
hvad der er takseret og hvad der ikke er takseret.
Journalen indeholder dispositioner for journalføring af
sygdomshistorie, undersøgelse, diagnostik,
behandling, etc..
Dette er udformet på en sådan måde, at den enkelte
bruger selv har mulighed for at definere sin egen
arbejdsgang, ligesom det er op til brugeren at
bestemme detaljeringsgraden af den information,
som skal skrives i journalen.
I Vetvision er der også mulighed for tillægsmoduler
som f.eks. Integration til laboratorieudstyr og billeddiagnostik.

Når vi taler regnskab er det selvfølgelig ikke kun klient
delen (indtægter) der kan laves i Vetvision. I systemet
kan du også håndterer hele kreditor delen (udgifterne).
Vetvision giver således praksis et helt unikt værktøj til
kvalitetssikre og hermed give den bedste pleje af
kunder og patienter. Derudover fungere systemet også
som et værktøj til at analysere og styre økonomien.
I Vetvision er der mulighed for lagerstyring, hvilket gør
statusopgørelser meget nemmere.

Næsten alle opgaver i en praksis kan løses herfra. Det
er muligt at gå direkte fra Kalenderen/Tidsbestillingen
til besøgskladden og dermed via besøgsflow at se hvad
der er takseret og hvad der ikke er takseret.
Dette er et resultat af programudviklingen hvor vi hele
tiden tilstræber enkelthed, både når du registrerer,
samt fakturerer de mange oplysninger og indberetninger der i dag stilles krav om. Om du registrerer en
behandling af et enkelt dyr eller ønsker at registrerer
et sundhedsrådgivningsbesøg, så kan du gøre det
direkte fra besøgskladden.
Dette gælder også alle de dokumenter du skal bruge
til landmanden, samt din sundhedsrådgivningsrapport.
Sundhedsrådgivningsrapporten kan du skrive i
Vetvision eller integrere via dokumentstyringen til
Word, hvor du kan lave dit helt eget design.

