Sundhedsstyringen og Sundhedskontrollen skifter til et nyt IT-system på mandag den 14. juni
Mandag den 14. juni 2021 skifter Sundhedsstyringen og Sundhedskontrollen til et nyt IT-system.
Systemet hedder Health Service Management – i daglig tale HSM. Det får betydning for dig, som har
besætning med SPF-status eller PRRS-deklaration.
Vi trækker oplysninger direkte fra CHR:
I det nye system er der direkte integration til CHR. Det betyder at vi fremover trække præcis de
oplysninger der er registreret her. Så hvis der er fejl i CHR, så er det med at få det rettet, da det ellers vil
slå igennem til os. Du kan se de aktuelle oplysninger her:
https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=6jbpq80x7_3. Vær også opmærksom på at fejl
kan betyde at vi ikke kan oprette nye besætninger hos os, før oplysningerne er tilpasset.
Vi sender e-mails gennem HSM:
Vi kan sende en del e-mails direkte gennem systemet, fx dokumenter vedr. betinget status,
statusblodprøver og regodkendelse. Det sparer os for rigtig meget tid. Desværre kan disse
systemdannede e-mails ikke besvares direkte, men du kan altid videresende dem til vores afdelingsmails
med dit svar. Vi har også skrevet det i de e-mails som sendes gennem HSM.
spfsus.dk og kontaktoplysninger er uændrede:
Der er ikke ændret på spfsus.dk og dermed heller ikke på login mv. Der er heller ikke ændret på vores
kontaktoplysninger, så du kan fortsat få fat i os her:
Sundhedsstyringen: 8740 5101 og sundhedsstyringen@seges.dk
Sundhedskontrollen: 8740 8788 og sundhedskontrollen@seges.dk
Vi skal lige øve os:
Vi har lagt os i selen for at skabe et system som både er intuitivt og nemt at bruge. Men selvom vi øver
os før det går løs, så må du forvente at vi i begyndelsen godt kan bruge lidt længere tid på at registrere
vores besøg og bruge systemet.
Vi har testet systemet rigtig meget, men der kan opstå fejl og mangler, når først vi tager det i brug. Vi
har i de første uger vores udviklere med helt tæt på, så skulle der opstå noget eller har vi brug for hjælp,
så træder de til med det samme.
Vi glæder os til at tage det i brug:
Selvom vi er meget spændte på at tage HSM i brug, så glæder vi os også rigtig meget. Vores gamle
systemer kunne ikke opdateres længere, og lever ikke længere op til vores behov eller nutidige
standarder. Ved at skifte får vi nu både et tidssvarende system og muligheden for at udvikle på det, så
det bliver endnu bedre og bedre i tråd med jeres og vores behov.
HSM giver os også meget bedre mulighed for at trække data ud, fx om antallet af betinget status og
reagenter. Det betyder at vi i langt højere grad kan følge udviklingen, og på den måde bedre være på
forkant med om noget skal tilpasses. Vi får også meget bedre mulighed for at se jeres historik, både på
kontoret og ude i besætningerne, og kan på den måde lave en meget bedre kontrol og ikke mindst
rådgivning om SPF-forhold til jer. Det mener vi er til stor gavn for alle jer, som skal arbejde med at være
SPF eller PRRS-deklareret besætning i dagligdagen.

