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Den intelligente indbakke - nationalt projekt

GANGLION/Aver&Lauritzen deltager som pilotsystem på det nationale projekt: Den intelligente
indbakke.
Pilotsystemerne er Clinea/EG og GANGLION/AverLauritzen.

Kommunikationen med omverdenen er en del af aksen i det maskineri, som driver praksis rundt.
Der er udviklet på kvalitet og smartnes i arbejdsgange i årevis og i forbindelse med MedComs
projekt: "den intelligente indbakke" bringes processerne nu op til fornyet overvejelse og
gennemgang.
Projektet er struktureret omkring:
Støjreduktion
Filtrering
Workflows
Beslutningsstøtte

Analyse af indbakken udført af konsulenthuset HUMADE og påført bemærkninger af AverLauritzen.

Læs mere på GANGLION´s site omkring projektet: Den intelligente indbakke.

Ny betalingsløsning til brug i klinikken

Dankort-terminaler og MobilPay har fået konkurrence. Den nye spiller på markedet er Sumup.
Læs mere om løsningen på sumup.dk.
Den kan gøre det noget lettere at modtage kortbetalinger i jeres klinik.

Stregkodelæser

En del slidte sundhedskort giver problemer ved aflæsning af magnetkortstriben.
En løsning kan være brug af stregkodescanner.
Vi har for nylig testet en ny version og taget den ind som produkt:

Der medfølger beslag så læseren kan fastmonteres.
Pris: kr 1499 + opsætning 30 min og levering.
+ moms.

Beslutningsstøtte

Som tidligere omtalt er GANGLION/Aver&Lauritzen pilotsystem på det nationale projekt:
beslutningsstøtte.
Testen af beslutningsstøttemodulerne har nu været i gang ca. 7 uger.
Resultatet har entydigt været, at de nationale beslutnngsstøttemoduler returnerer alt for mange
advarsler, 18-20 stk per patient i gennemsnit (middelværdi over mere end 10000 patientforløb).
Advarslerne har samtidig ikke rigtig været på niveau med den kliniske arbejdssituation.
Som konsekvens har PLO og testsystemerne valgt fra 12. december alene at vise advarsler
markeret med største alvorsgrad = kontraindicated.
I den fortsatte test er det så vigtigt, at pilotlægerne løbende kommenterer relevans og
brugbarhed af de modtagne advarsler.

Link til GANGLION hjælpesite for beslutningsstøtte.

Iøvrigt om projektet:
Projektet er nationalt, Region Nord er tovholder, Trifork, PLO, Systematik, A-data og
Aver&Lauritzen de andre deltagere.
I korthed drejer det sig om at journalsystemet sender anonymiserede patientdata til
beslutningsstøttemotoren og får svar tilbage omkring alvorlige interaktioner, overskreden maxdosis, problemer pga nyrefunktion m.m.
Aver&Lauritzen anser, at vi gennem vores eget indblik i den kliniske hverdag og med input fra
pilotlæger/klinikker, kan få skåret projektet til så beslutningsstøtten bliver en reel hjælp i hverdagen
og ikke bare arbejde uden produktion.

Send dokumenter til patient.

Overalt fra GANGLION kan man via pboks sende sikre mails til patienten og via markerede knap
kan der tilføjes dokumenter:

kalder dette vindue

Funktionen kan bl.a. bruges til at sende anamneseark/spørgeskemaer til ifyldelse.

Vedhæft automatisk dokumenter til mødeindkaldelse
GANGLION kan sættes op til automatisk at vedhæfte bestemte dokumenter til en mødeindkaldelse,
således at patienterne får disse vist i pboks sikre miljø.
Typisk vil det dreje sig om, at man i en FAPS-klinik vil sende information om privatlivspolitik,
samtykkeerklæring og måske et anamneseark til en nyhenvist patient.
Forklaring på hvorledes funktionaliteten sættes op fås via dette link.

Det kan være lidt svært at sætte op, men giver store tidsgevinster når det først kører. Brug evt.

supporten.

Modtag dokumenter fra patienter.
Klinikken kan modtage dokumenter, herunder f.eks. billeder af hudlidelse fra patienterne.
Dokumenterne modtages vedhæftet en ekonsultation.
Klinikken skal via GangWebPboks opsætningen give tilladelse til at patienterne kan sende
dokumenter -default er at de ikke må.
Opsætningen sker her:
Gå ind i GangWeb/pboks administrationsmodul og vælg Ekonsultation

marker Tillad vedhæftning på ekonsultationer fra patienter

de til ekonsultationerne vedhæftede filer vises så sammen med ekonsultationerne.

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.

Klinikkens nuværende abonnemnetstatus kan tilgås via link fra Økonomimodulet, fanen
Samleopgørelse.
Ønskes yderligere abonnementer, så send mail til mail@ganglion.dk.

Integration af forskellige apparater

En stribe forskellige apparter til parakliniske målinger kan idag aflevere data direkte i GANGLION´s
database. Fordelene her er f.eks. at data til forløbsplaner for KOL automatisk samles op og
indlæses. De mere almindelige apparater til spirometri og EKG er listet nedenfor:
Spirometre med integration:
SpiroPerfect
Winspir New (Winspiro Pro)
EKG-apperatur med integration:
CardioPerfect
SE-1515
Touch ECG - Cardioline
har klinikken ønske om integration af et givent apparat, så tag kontakt, skriv med apparat
specifikationer. Det skal her bemærkes, at apparatet skal være så moderne, at det kan kaldes med
patientdata, så det startes semiautomatisk og siden skal det kunne aflevere en fil i GDT, XML eller
HL7 format.

Få større fonte på skærmen
Mange af os får stille og roligt besvær med at se almindelig tekst på en skærm. En løsning ud over
en større skærm er at forstørre den måde windows viser fontene på.
1) gå ind under Windows indstillinger
2) vælg skærm
3) vælg skalering og layout
4) vælg nu enten 125% eller 150%, da disse fontforstørrelser erfaringsmæssigt fungerer godt.

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.

Support skal gå over lukket net - brug supportikon.
Brugerne henstilles om at bruge supportikonet, når support efterspørges:

supportforespørgsler bliver på denne måde holdt på det lukkede Sundhedsdata-net og
persondataloven overholdes.

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 det man vil.

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