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Nytt i AsynjaVisph version 19.1
Brev, Tidbok
Ny tagg för bokningar i brev/kallelse mallar
En ny tagg för brev/kallelse mallar som heter "bokad hos flera resurser",
<<bokad_resurs_FLERA>>, finns nu. Taggen skriver ut namnen samt eventuella yrkeskategorier
för alla namngivna resurser och befattningar i bokningen (i en team-bokning). Om yrkeskategori är
angiven på resursen så skrivs den ut före namnet.
Beställning av Ny tagg görs via AsynjaVisph hemsidan – Beställning direkt -VGRIT

Journaltext
Ny integration till SESAM LMN
Nu finns en integration mellan Asynja Visph och SESAM LMN. Via ett uthopp från Asynja Visph
är det möjligt att göra en förskrivning i SESAM LMN och sedan automatiskt skriva en journaltext i
Asynja Visph med information om förskrivningen. Från journaltexten går det sedan att komma
direkt till den aktuella förskrivningen i SESAM LMN.

Kassa
Namn på resurs syns i kassan när bokning är gjord på en bemannad befattning
Tidigare kunde i vissa fall inte namnet på en resurs som bemannade en befattning ses i kassan när
en bokning valdes. Nu syns namnet på resursen som bemannar befattningen i kassan när en
bokning på befattningen väljs.

2

Konsultationsärende
Användarstöd vid oförändrat remissdatum när "Kopiera till ny" används
När en användare använder funktionen "Kopiera till ny" för ett konsultationsärende och inte ändrar
remissdatum öppnas nu ett fönster med information om att datumet inte är ändrats när
konsultationsärendet sparas eller skickas. Detta för att undvika att ett äldre remissdatum följer med
den nya remissen.

Läkemedel
Nytt utseende i ordinationsfönstret
Fältet för Adm. instruktion heter nu Instruktion för administrering samt ett nytt fält för Instruktion
för i ordningsställande har även lagst till. Observera att fältet Instruktion för iordningsställande
endast är aktivt för pilotenheter i projektet för utveckling av iordningsställande av läkemedel.

Meddelande om att apoteket inte godkänner förkortningar i recepttext borttagen
Nu går det att skriva förkortningen tabl i Doseringsanvisningen för recept, utan att en varning om
att apoteken inte kan ta emot förkortningar visas.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to
appear here.
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Skicka läkemedel till Janusmed integrerad även om preparatet utgått från SIL
I interaktionskontrollen i läkemedelslistan inkluderades bara de läkemedel som finns med i den
aktuella SIL-databasen (databasen "svenska informationstjänster för läkemedel"). I
läkemedelsjournalen finns NPLid (ett unikt id för varje produkt och läkemedelsförpackning) även
för läkemedel som har utgått i SIL. Nu används dessa id:n i interaktionskontrollen.

Tidbok
Navigera med Tab i inställningar i kalendern
Ett fel gjorde att när en användare använde Tab mellan olika inställningar i kalendern med endast
en resurs vald så stängdes AsynjaVisph ned. Detta fel är nu rättat.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to
appear here.

