ELEKTRONISK BESTILLING AV DDFL
Veileder for elektronisk bestilling av tjenesten «Digital Dialog Fastlege (DDFL)»

LOGG INN PÅ NHN KUNDEPORTAL (1)
1. Åpne browser på lokal PC, gå til
www.nhn.no
2. Velg «Logg inn»

LOGG INN PÅ NHN KUNDEPORTAL (2)
3. Angi brukernavn og passord
– Brukernavn/passord for NHN
kundeportal opprettes av NHN
kundesenter. Ta kontakt på telefon 24
20 00 00 eller epost
kundesenter@nhn.no om du ikke har
brukernavn og passord.

LOGG INN PÅ NHN KUNDEPORTAL (3)
4. Angi hvorvidt sikkerhetskode skal
sendes på sms eller epost
– Kundeportalen benytter 2-faktor
autentisering, ergo må man oppgi kode
i tillegg til brukernavn/passord

LOGG INN PÅ NHN KUNDEPORTAL (4)
5. Angi sikkerhetskode (mottatt på sms
eller epost)

BESTILL DDFL (1)
1.
2.
3.

Velg «Tjenester»
Velg «Digital Dialog Fastlege
(DDFL)»
Fyll ut bestillingsskjemaet
–

Knappen «Gå videre til signering»
aktiveres først når alle felt er fylt inn:
•

EPJ-leverandør
–
–
–

Navn: Navn på EPJ-leverandør
EPJ-system: Navnet på EPJsystemet som benyttes
Versjon: Versjonsnummer på EPJsystemet

BESTILL DDFL (2)
1.
2.
3.

Velg «Tjenester»
Velg «Digital Dialog Fastlege
(DDFL)»
Fyll ut bestillingsskjemaet
–

Knappen «Gå videre til signering»
aktiveres først når alle felt er fylt inn:
•

IKT Driftsleverandør1
–
–

–

–

Navn: Navn på IKT
driftsleverandør
Organisasjonsnummer:
Organisasjonsnummer (9 siffer) til
IKT driftsleverandør
Telefonnummer: Telefonnummer
til teknisk kontaktperson hos IKT
driftsleverandør
E-post: Epost-adresse til teknisk
kontaktperson hos IKT
driftsleverandør. En gyldig epostadresse må legges inn.

Note 1: DDFL stiller krav om at legekontoret skal ha en profesjonell IKT driftsleverandør. Dette er en organisasjon som er ansvarlig for å drifte IKT infrastruktur på legekontoret

BESTILL DDFL (3)
3.

Fyll ut bestillingsskjemaet
–

Knappen «Gå videre til signering»
aktiveres først når alle felt er fylt inn:
•

ServiceBus: NHN aktiverer ServiceBus og
oppretter køer for kommunikasjon mellom
helsenorge og legene ved legekontoret. NHN
oppretter brukernavn og passord til ServiceBus
som må benyttes for å koble seg opp. Dette er
informasjon som legges inn i EPJ-systemet.
EPJ-leverandør vil være behjelpelig med dette.
– Bestill aktivering av ServiceBus: Settes
til «PÅ» (flytt slidebaren til høyre)
– Kontaktperson: Her angis epost-adresse
til teknisk kontaktperson som skal motta
informasjon om brukernavn til
ServiceBus. Brukernavnet må legges inn
i EPJ-systemet for å få tilgang til
ServiceBus.
– Telefonnummer: Her angis
mobilnummer til teknisk kontaktperson.
Passord til ServiceBus vil bli sendt på
sms til denne personen. Passordet må,
sammen med brukernavnet (ref forrige
punkt), legges inn i EPJ-systemet for å
få tilgang til ServiceBus.

BESTILL DDFL (4)
3.

Fyll ut bestillingsskjemaet
–

Knappen «Gå videre til signering»
aktiveres først når alle felt er fylt inn:
•

Signering av bruksvilkår for Digital
Dialog Fastlege
–

4.

Fødselsnummer: Fødselsnummer på
personen som skal signere (11
siffer). Det kreves at denne
personen har myndighet til å signere
på vegne av legekontoret. Den
tekniske løsningen gjør imidlertid
ingen verifikasjon av at personen
som signerer faktisk har myndighet.

Velg «Gå videre til signering»
–

Denne knappen aktiveres først når alle
felt i bestillingsskjemaet er fylt inn.

SIGNERING (1)
1.

Velg «Les dokument og signer»

SIGNERING (2)
1.
2.

Velg «Les dokument og signer»
Velg «Signer dokument» etter at
dokumentet er lest og forstått

SIGNERING (3)
1.
2.
3.

Velg «Les dokument og signer»
Velg «Signer dokument» etter at
dokumentet er lest og forstått
Velg ønsket innlogging fra IDporten
–

Følg deretter prosedyre fra ID-leverandør

AVSLUTNING
1.

2.

Signert dokument vises etter signering, og i
tillegg sendes det en bestilling til NHN
kundesenter. Du vil motta melding fra NHN
kundesenter når ServiceBus er aktivert og
tjenesten er klar for teknisk utprøving. EPJleverandør vil bistå med teknisk oppsett av
EPJ-systemet
Kopi av signert dokument sendes til
Direktoratet for ehelse. Signert dokument vil
være tilgjengelig i kundeportalen for senere
referanse. Det blir ikke sendt en kopi av signert
dokument på epost til den som signerer.

VIDERE SAKSGANG
• Kundesenteret i NHN vil gjennomgå informasjon i Adresse og Fastlege-registrene og dersom det
trengs korrigeringer vil innmelder bli kontaktet på oppgitt mailadresse for nærmere avklaring
• Er alt ok vil det sendes svar til oppgitte mailadresse om at Servicebus er aktivert og passord sendes
på SMS til oppgitt kontaktperson
• Saken vil bli behandlet fortløpende og svar vil normalt bli sendt i løpet av 1-2 dager
• Kontakt så EPJ for videre konfigurasjon og oppsett av journalsystem

SPØRSMÅL?
•

Ta kontakt med EPJ-leverandør, alternativt NHN kundesenter (24 20 00 00 /
kundesenter@nhn.no) ved spørsmål eller behov for hjelp.

