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1. Sådan vises udbakken
Vælg menupunktet ’Henvisninger’:

Efter klik på menupunktet præsenteres du for udbakken, hvor du kan se egne oprettede henvisninger
samt henvisninger, der er oprettet af din klinik/afdeling samt underenheder.

Når du tilgår Udbakken præsenteres du som udgangspunkt for henvisninger, der er oprettet inden for
den seneste uge (7 dage). Du har dog mulighed for at ændre tidsperioden. Dette sker ved brug af start og slutdato-felterne
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I udbakken præsenteres hver henvisning med en række centrale oplysninger. Herfra kan du fx skabe dig
et overblik over henvisningens status, fx om en henvisning er åben eller er blevet hentet af en behandler.

Fra udbakken kan du også se, om en oprettet henvisning er sendt og modtaget korrekt. Denne information vises i form af en positiv kvittering, der symboliserer, at en henvisning er succesfuldt modtaget eller
hentet af en behandler.

Er der derimod sket en fejl under afsendelsen eller modtagelsen, vil der ses en negativ kvittering ud for
den pågældende henvisning. En negativ kvittering betyder, at henvisningen ikke er modtaget af behandleren.

Fra udbakken kan du også få vist henvisningens indhold. Det sker ved klik på Vis ud for henvisningen.
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Efter klik vises henvisningens detaljer.
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1.1 Annuller en henvisning
I udbakken har du også mulighed for at annullere en henvisning. Det kunne fx være, at du havde oprettet og sendt en henvisning til et forkert speciale eller sendt henvisningen til en forkert modtager. Du annullere en henvisning ved at klikke på Annuller ud for henvisningen.

Efter klik på Annuller vises en lille dialogboks.

Hvis du klikker Nej, lukkes boksen yderligere handlinger. Klikker du Ja, lukkes boksen, og henvisningen
annulleres. Dette bliver tydeligt ved at henvisningen skifter status til Annulleret.
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2. Særlige forhold
I det følgende beskrives særlige forhold, som du skal være opmærksom på, når du benytter udbakken.

2.1 Visning af oprettede henvisninger
Når du tilgår Udbakken kan du kun se henvisninger, der er oprettet fra din indloggede organisation. Det
vil sige, at en medarbejder i fx et lægehus kan se alle henvisninger, der oprettet og sendt af andre medarbejder, der er tilknyttet klinikken.
I udbakken vises der udelukkende henvisninger, der er oprettet fra DNHF’s webgrænseflade. Det vil sige,
at henvisninger, der er oprettet fra dit eget fagsystem ikke vil blive vist i udbakken på DNHF.
I udbakken kan oversigten indeholde forskellige henvisninger på tværs af forskellige patienter. En undtagelse er dog, hvis du har startet DNHF Web GUI via browser opstart i låst tilstand. I denne situation vil
udbakken kun vise henvisninger på den patient som DNHF er låst til.

2.2 Positive/negative kvitteringer
I kolonnen kvitteringer vises positive og negative kvitteringer, og kolonnen viser altid den seneste modtaget kvittering.
I nogle tilfælde vil der ikke vises en kvittering på en oprettet kvittering. To typiske grunde er:
1.
2.

Der kan gå op til et par minutter, før en kvittering modtages på en netop afsendt henvisning.
Der modtages ingen kvittering, hvis du har valgt DNHF som modtager af henvisningen. En kvittering vil derimod først modtages, idet henvisningen hentes ned fra DNHF af en behandler.

Vises en negativ kvittering ud for en sendt henvisning kan det fx skyldes, at modtagersystemet ikke kan
modtage eller håndtere den fremsendte henvisning. Ønsker du hjælp til håndtering af en negativ kvittering, bedes du kontakte DNHF-Support. Læs mere i vejledningen: ' Sådan får du hjælp og indberetter fejl'
Vær opmærksom på at du ikke kan se kvitteringer på eventuelle bilag tilknyttet henvisninger på oversigten. Bilag sendes som selvstændige meddelelser, men de fremgår ikke af oversigten.

2.3 Annuller en henvisning
I DNHF har du kun mulighed for at annullere henvisninger som opfylder følgende:
1.
2.

Henvisningen er oprettet på DNHF's webgrænseflade af dig eller en anden medarbejder i din
klinik/afdeling.
Henvisningen har status 'Åben', og er endnu ikke taget i brug af en behandler, dvs. hentet eller
videreformidlet til behandler.

Opfylder henvisningen ikke disse krav, vil der ikke være en Annuller-knap tilgængelig ud for den pågældende henvisning. Har du ikke mulighed for at annullere en henvisning fra DNHF, men ønsker at få henvisningen fjernet, bedes du kontakte DNHF-Support. Læs mere i vejledningen: ' Sådan får du hjælp og
indberetter fejl'
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