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Hvide, grønne, gule og røde epikriser.
Som aftalt i PLO´s overenskomst har GANGLION åbnet for modtagelsen af farvemarkerede
epikriser:
PLO´s aftale indeholder den specifikation, at det alene drejer sig om udskrivningsepikriser.

Hvide/uden farve: Betyder det, at epikrisen ikke indeholder anbefalinger om opfølgning.
Grønne: Betyder det, at epikrisen indeholder anbefalinger om opfølgning, som patienten (evt. via
netværk/fx hjemmepleje) selv kan henvende sig til almen praksis om.
Røde: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en akut opfølgningsindsats
inden for 1-2 hverdage efter udskrivelsen.
Gule: Betyder det, at sygehuslægen har vurderet, at der er behov for en opsøgende indsats fra
almen praksis, da patienten er særligt sårbar og ikke af egen drift (eller via netværk/fx hjemmepleje)
kan henvende sig til almen praksis.

Obs. Region hovedstaden og Sjælland er i drift, de øvrige forventes at starte omkring 1. oktober.

Opdateret databehandleraftale for speciale 80.
Når GANGLION åbnes i den nærmeste fremtid vil brugere i speciale 80 blive præsenteret for en
opdateret version af databehandleraftalen.
Databehandleraftalen opdateres for at give tilladelse til at trække anonymiserede data til PLO. Data
skal anvendes bl.a. til vurdering af overenskomsten. I første omgang er det økonomien og
arbejdsbelastningen omkring kronikerforløb, som ønskes vurderet.

Driftsovervågning.
I den daglige drift af klinikken er man afhængig af en lang række eksterne systemers funktion og
opkoblingen mod disse.
Opkoblingen til SDN og FMK, vises direkte i grønt og rødt afhængig af tilstanden.
Klinikkens sms-program, GangView (edifact) og opkobling til Aver&Lauritzens koncentrator
overvåges løbende af supportafdelingen.

Herudover tilbyder vi abonnement på overvågning og sikring af klinikkens server og klienter.
Overvågningen indeholder
Klient:
3.Parts programmer - om de er opdateret
Adobe Reader, Internet Explorer, Chrome - som de vigtigste
PC tilstand:
Hukommelse og cpu forbrug
Diskdrev - tilstand og plads
Windows opdateringer
Malware beskyttelse - aktiv og opdateret

Firewall
Server: (inkl alt fra Klient)
Backup
Ganglion, Gangview, sync, database, sms (om de kører - hvis de skal)
Internet forbindelse
Bitlocker - aktiv/låst
OpenVPN
TeamViewer - kører og er opdateret
Oppetid, genstart

Generelt kan man sige, at driftsstop pga hardwarefejl, manglende programopdateringer osv er
omkostningstunge og ofte ganske stressende, så den intensiverede overvågning betaler sig.

Register over "standard" magistrelle recepter.
En række magistrelle ordinationer er så almindelige, at de fremstilles som standardvarer på to af
landets apoteker. Man har nu valgt at lave et officielt register over disse og lade dem indgå
inddirekte i medicinfortegnelsen på denne måde.
I GANGLION fremfindes registret over magistrelle ordinationer fra menuen:

eller ved valg i recept/ordinationsvinduet:

Sikker mail.
Al digital post med person/patientdata skal sendes krypteret.

Anbefalet løsning fra Aver&Lauritzen:
1. Kommunikation med parter i sundhedssektoren sker via edifact/XML standard over
Sundhedsdatanettet via GangView.
2. Patient-mails udveksles via pboks.
3. Patient-mails kan alternativt sendes via eboks.
4. Forsikringsattestter og LÆ-blanketter modtages og sendes via det elektroniske blanketmodul i
GANGLION.
5. Øvrig post til offentlige myndigheder sendes via klinikkens e-boks. (denne version af eboks
kan ikke anvendes til forsendelse til patienter).

Læs det fulde informationsbrev om sikker mail via dette link.

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 effektivitet
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 det 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 12 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.

