Informationsbrev DNHF- projekt
Speciallæger uden et ydernummer
Januar 2021
Du skal teste, at du kan logge ind på DNHF

Fredag. 29. januar kl. 16:00 lukkes der for Henvisningshotellet (REFHOST), som derefter afløses af Den
Nationale Henvisningsformidling (DNHF) fra lørdag 30. januar kl. 17.00.
Inden 21. januar 2021 skal du som læge eller andet bemyndiget personale have testet, at du kan logge
ind på www.dnhf.dk, fremsøge en testhenvisning og hente den ned til klinikken. På www.dnhf-info.dk
kan du få oplyst, hvilke testhenvisninger du kan fremsøge. Har du problemer med at logge på DNHF og
fremsøge testhenvisningen, skal du kontakte DNHF Support.

Sådan bliver du klar til DNHF

For at lægerne og jeres bemyndigede personale kommer godt i gang med at anvende DNHF, har vi i
DNHF-projektet i samarbejde med SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister) og SEB
(Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring) udarbejdet en vejledning, som forklare dig, hvordan du
kan kontrollere og evt. redigerer registreringer i SOR samt udstedelse af medarbejdersignaturer,
brugerstyring, og SEB mv.

Login fra eget fagsystem – kontakt din systemleverandør

Hvis din systemleverandør ikke tilbyder automatisk login fra eget fagsystem, skal læger og andet
bemyndiget personale være oprettet i SEB for at kunne logge på DNHF. Er du i tvivl om dette, skal du
kontakte din systemleverandør.
Du kan læse mere om dine SOR og SEB registreringer i vejledningen for speciallæger uden et
ydernummer på www.dnhf-info.dk

Den 29. januar 2021 klokken 16:00 implementeres de sidste henvisningstyper på DNHF

Fredag. 29. januar kl. 16:00 lukkes der for Henvisningshotellet (REFHOST), som derefter afløses af Den
Nationale Henvisningsformidling (DNHF) fra lørdag 30. januar kl. 17.00.
Implementeringen omhandler følgende henvisningstyper:




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

Implementeringen har den konsekvens, at der i den periode vil være lukket for forsendelse af samtlige
henvisningstyper:










REF01 (Sygehushenvisning)
REF02 (Sygehuspakkehenvisning for Region Nordjylland)
REF06 (Speciallægehenvisning)
REF07 (Fysioterapihenvisning)
REF08 (Fodterapihenvisning)
REF10 (Psykologhenvisning)
REF12 (Øfeldthenvisning)
XREF15 (Kommunehenvisning)
XREF22 (akut Kommunehenvisning)

Henvisninger, som sendes fra eksterne it-systemer i den mellemværende periode, bliver ikke sendt
videre, men sat i kø.

Support
Systemleverandøren CGI Danmark A/S
varetager supporten af DNHF.
Telefontid 8-16 på hverdage.
Telefonnummer: + 45 44 82 79 64
E-mail: dk.dnhf-support@cgi.com

Hold dig opdateret på
www.dnhf-info.dk
På www.dnhf-info.dk kan du finde rigtig
meget information, blandt andet:




brugervejledninger
supportoplysninger
implementeringsplaner

Få mere information fra din
systemleverandør
Hvis du er i tvivl, om skiftet fra REFHOST til
DNHF kommer til at påvirke arbejdsgangen
i dit fagsystem, skal du kontakte din
systemleverandør.

Support og kontakt
NemID
Support til NemID Erhverv
SOR
Support til SOR
SEB
Support til SEB

Efter afslutning på servicevinduet, lørdag 29. januar klokken 17:00, bliver der igen åbnet for samtlige
henvisninger fra de eksterne it-systemer. De henvisninger, der ligger i kø, vil blive frigivet og sendt til
modtageren.
På www.dnhf-info.dk kan du finde implementeringsplanen og løbende holde dig opdateret om den
forestående implementeringsweekend.
Region Syddanmark er på vegne af Danske Regioner ansvarlig for at implementere RSI-projektet ’Den
Nationale Henvisningsformidling’ (DNHF), der har til formål at understøtte patientens ret til det frie valg
af behandler i primærsektoren. DNHF erstatter ’Henvisningshotellet’ (REFHOST) i Q1 2021.
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