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Udskydelse.
DNHF (sorterer under Region Syd) melder nedenstående:
Vi står den situation, at vi er nødsaget til at aflyse implementeringsweekenden:
Den 4./5. december 2020 for følgende henvisningstyper:
•
•
•

REF01 (Sygehushenvisninger)
REF02 (Sygehuspakkehenvisning for Region Nord)
REF06 (Speciallægehenvisninger)

Implementeringen af ovenstående henvisningstyper vil blive flyttet til sidste weekend i januar den

29./30. januar 2021.
Årsagen til udskydelsen er manglende registreringer i SOR, hvilket har medført et stort pres
på Sundhedsdatastyrelsens support. Ændringerne i SOR registreret, kan tage op til 4-5 dage inden
de er slået igennem i alle systemer.
Dokument fra DNHF kan læses her.
Øh... hvad drejer det sig om?
Kort fortalt kræver indlogningen på DNHF, at der for den enkelte klinik er sammenhæng mellem
CVR og SOR-id (centrale SOR-register). Da det kun er FAPS-klinikker, som skal logge ind, så er
kontrol primært kun interessant for disse.
I GANGLION under indstillinger/Praksis kan klinikken selv kontrollere at både CVR nummer og
SOR-id er angivet (data tages fra det centrale register).

Så vidt Aver&Lauritzens kontrol har alle vore kunder orden i dette forhold.
Det anbefales dog fortsat, at FAPS klinikkerne tester indlogning til DNHF på forhånd.

Henvisningshotellet erstattes af
DNHF

Efter politisk beslutning er Henvisningshotellet blevet nationaliseret og starter i denne tid op som
DNHF, Den Nationale Henvisnings Formidling. For FAPS og PLO er det den 4. december, som er
den vigtige dato. Fra den 4. december sendes og hentes henvisninger fra DNHF istedet for som nu
fra Henvisningshotellet.
Obs: som nævnt i første afsnit er dette nu udskudt til ultimo januar 2021.

DNHF og FAPS
Fra 4. december skal der logges på DNHF for at hente henvisninger.
NemId medarbejdercertifikat anvendes til login.
Der er sessionsoverdragelse (altså når logget ind så kan klinikken forblive på servicen i et
antal timer før man automatisk logges ud).
Region Syd som står for DNHF har valgt en anden løsning end den vanlige vedr
sessionsoverdragelse, så denne arves ikke fra sundhed.dk, FMK m.m.
De eksterne parter herunder systemhusene har og har haft store udfordringer med akutelle
dokumentation og teknik. Aver&Lauritzen forventer dog en relativ problemfri overgang til den
nye service.

FAPS-klinik - test på forhånd indlogning.
Det anbefales stærkt på forhånd og i god tid før 4. december at teste klinikkens certifikat er godt nok
til indlogning: tast på dette link dnhf.

DNHF har udviklet en vejledning til at afhjælpe problemer med at logge på DNHF. Du kan læse
denne vejledning her. Støder du på problemer under testen, som vejledningen ikke kan afhjælpe,
skal du kontakte CGI Danmark A/S, der varetager supporten af DNHF på tlf. 44 82 79 64 eller email: dk.dnhf-support@cgi.com. De kan kontaktes 816 på hverdage.Læs mere på www.dnhf-info.dk.

DNHF og PLO.
Fra 4. december ender henvisninger hos DNHF istedet for Henvisningshotellet, som PLOklinik mærker man ikke denne ændring.

Læs dette nyhedsbrev med større skrift/zoom.
Særligt på viste eksempler af skærmbilleder kan detaljerne blive svære at se, men det er der råd for:
Øverst er der link til at få vist nyhedsbrevet i browser istedet.

I browseren kan man skrue op og ned for zoom efter eget ønske.

Arkiv over nyhedsbreve.

Boost egen og personalets produktivitet
To skærme øger effektiviteten

".. adding an extra monitor will give your output a considerable boost -- 20 percent to 30 percent,
according to a survey by Jon Peddie Research." artikel The New York Times.
Har man først prøvet at arbejde med to skærme, så er det dét, man vil.

GANGLION-gruppen hjælper gerne klinikken med anskaffelse og opsætning af flere skærme.

Driftoptimering - integration med IP-telefoni
Integration med GANGLION´s IP-telefoni forbedrer bundlinien.

GANGLION var et af de første lægesystemer til at integrere med IP-telefoni. Løsningen har været i
drift i 13 år, så den er gennemprøvet og stabil. Omkring halvdelen af GANGLION-klinikkerne
anvender i dag den integrerede telefoni og med stor fordel. De resterende klinikker kan kun
anbefales at melde sig til; man sparer normalt en del i forhold til nuværende leverandør af telefoni,
og får samtidig en betydelig øget funktionalitet og telefonisk frihed og deraf bedre indtjening.

Priser, abonnements-status og SLA
Priser er angivet uden moms
Abonnementstatus kan ses via link under Økonomimodulet på fanen Samleopgørelse.
SLA (Service level agreement) for de enkelte abonnementstyper findes samme sted.

