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1. Sådan opsætter du advis for din klinik
I DNHF kan du se og eventuelt ændre konfigurationer, der er gældende for din klinik. Dette inkluderer
bl.a. ændringer i hvilke korrespondancemeddelelser, du ønsker at din klinik skal modtage.
Ønsker du at se eller ændre konfigurationer, vælger du menupunktet Klinikadministration.
Du skal have rollen ”Klinikadministrator” for at få adgang til dette menupunkt.

Efter klik åbner en side, hvor du kan se de gældende konfigurationer for den klinik, som du er logget på.

Under punktet Meddelelser kan du angive, hvorvidt din klinik ønsker at modtage meddelelser, når en
henvisning bliver hentet. Disse meddelelser kaldes advis. Du har følgende muligheder for advis-meddelelser:


Modtag meddelelse til klinikken, når en henvisning hentes 1. gang
Dette betyder, at hvis din klinik har oprettet en henvisning til et speciale på DNHF, så sender
DNHF en meddelelse første gang, en behandler henter henvisningen på DNHF.



Modtag meddelelse til klinikken, når en henvisning hentes af en anden behandler
Dette betyder, at hvis din klinik har hentet en henvisning på DNHF, så sender DNHF en meddelelse, hvis en anden behandler efterfølgende henter samme henvisning.

Hvis din klinik ikke kan henvise, behøver du ikke bekymre dig om advis opsætning vedr. hentning 1.
gang. Tilsvarende hvis din klinik ikke behandler, så behøver du ikke bekymre dig om advis opsætning
vedr. når en henvisning hentes af anden behandler.
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For hver meddelelsestype kan du nemt slå meddelelserne til eller fra ved klik på henholdsvis Ja eller Nej
– og du kan til en hver tid ændre dit valg.

Vær opmærksom på, at såfremt du vælger at ændre en konfiguration, vil ændringen gælde for den klinik, som du er logget ind på, inkl. alle underenheder.

Under punktet Teknisk information kan du se hvilke tekniske opsætninger, der er gældende for din klinik. Dette omfatter:


Valgt distributionsnetværk
Her kan du se, hvilket distributionsnetværk din kliniks fagsystem gør brug af. Dette kan enten
være VANS eller SDN, og aldrig begge to på én gang.



DNHF er konfigureret som klinikkens fagsystem
I tilfælde af at din klinik ikke har et fagsystem, som kan håndtere henvisninger, kan DNHF anvendes som fagsystem – dette kræver dog særlig aftale.

Under Teknisk Information har du ikke mulighed for at foretage konfiguration, hvilket også tydeliggøres
ved de inaktive/grånede knapper.
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Såfremt du mener, at de tekniske informationer er ukorrekte eller skal opdateres, bedes du kontakte
DNHF-support. Læs mere i vejledningen; Sådan får du hjælp og indberetter fejl.

2. Særlige forhold
I det følgende beskrives særlige forhold, som du skal være opmærksom på, når du foretager konfiguration for din klinik.

2.1 Hvem kan udføre klinikadministration
Det er ikke alle brugere af DNHF, som har rettighederne til at foretage klinikadministration. Hvis du ikke
kan se menupunktet ’Klinikadministration’ efter indlogning til DNHF, har du ikke ret til at se eller foretage konfigurationer.
Er du administrator for en sygehusafdeling har du ligeledes ikke adgang til klinikadministration, da dette
ikke er relevant for sygehuspersonale.

2.2 Standardopsætning for advis-meddelelser
Såfremt du eller din medarbejder ikke har konfigureret advis-meddelelser for jeres klinik, så vil DNHF
altid sende begge typer af meddelelser. Dette er dog kun gældende, såfremt din kliniks fagsystem kan
modtage DIS91 ifølge SOR-EDI. Det gælder ikke sygehuse.

2.3 DNHF som fagsystem
Der findes klinikker/organisationer, som ikke har et fagsystem til at behandle henvisninger. I disse tilfælde kan organisationerne konfigureres til at anvende ”DNHF Web GUI som fagsystem”.
Såfremt din klinik/organisation er konfigureret til at benytte DNHF som fagsystem, kan du ikke konfigurere opsætningen for advis-meddelelserne, da der ikke er noget fagsystem at sende meddelelser til.
Såfremt du ikke længere vil benytte DNHF som fagsystem, bedes du kontakte DNHF-support. Læs mere i
vejledningen; Sådan får du hjælp og indberetter fejl.
Det bemærkes at funktionen kræver særlig aftale.
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