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Nytt i AsynjaVisph version 19.2
I LabCenter under provtagningsfliken finns ny kolumn ”Visa spärrad information”
Spärrgrupper är konfigurerade i AsynjaVisph.
En spärrgrupp är en grupp vårdenheter som har tillgång till varandras information. I LabCenter motsvaras en
vårdenhet av en beställare. Om informationen spärrats via AsynjaVisph funktion för spärrgrupper innehåller
kolumnen en ruta.

Om en sökning innehåller information som är spärrad via spärrgrupp i AsynjaVisph aktiveras rutan (se röd
pil) i kolumnen ”Visa spärrad information” på berörd rad.
Den spärrade informationen på raden ersätts av text ”Spärrat” (endast provtagningstid, namn, RID och
extern RID visa
För att visa spärrad information, bocka i rutan ”Visa spärrad information”
Dialogrutan ”Visa spärrad information” öppnas, där användare måste ange motivering till åtkomsten
”Personligt samtycke” eller ”Nödsituation”. Användarens val i dialogrutan loggas.

Beställning remiss och svar gemensamt
Status på multidisciplinär beställning
Tidigare blev status för multidisciplinära beställningar satt till besvarad trots att det fanns obesvarade
analyser kvar i beställningen. Detta på grund av att status på beställning var på provnivå. Det var byggt så
att ett prov blir satt som besvarat när det finns minst en analys i det provet som är besvarad. Nu är
hanteringen av status ändrad på beställning till analysnivå. Det innebär
att en beställning blir satt som besvarad när alla beställda analyser i den är besvarade.
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Kassa – Nytt vid utskrift - betalsätt Betalkort
Vid påbörjad transaktion öppnas ett fönster med en kvittobild. Knappen verkställ skriver ut två kvitton, ett till
kassan och ett till patienten. Verkställ utan utskrift skriver endast ut ett kvitto till patienten. Avbryt stoppar
Transaktionen.
Kvitto behöver ej sparas på enheten då informationen finns i AsynjaVisph.
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Kassa, Tidbok
Kassaregistrering via kalender visar nu rätt datum för seriebokningar/gruppbokningar
Tidigare visades alltid datumet för den första bokningen i seriebokningar/gruppbokningar när kassan
öppnades via kalendern, oavsett vilket datum som valdes. Nu är det åtgärdat så att kassaregistrering via
kalendern visar rätt datum för seriebokningar/gruppbokningar.

Konsultationsärende
Rättning av adress i konsultationsärende vid byte av remisstyp
Fel mottagaradress visades i fältet "Till" när en elektronisk remiss med status "ej skickad" redigerades till en
ny pappersmottagare via tillfällig adress. Detta är nu åtgärdat, nu visas rätt mottagares adress. Knappen
"skicka" visas inte felaktigt längre när ärendet öppnas igen för redigering.
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Läkemedel
NPL-packId visas åter i Sök preparat och Byt preparat
När "Sök preparat" och "Byt preparat" användes visades "Vnr: XXXXXX" istället för rätt NPL-packId under
rubriken "NPL-packId". "Prisnedsatt" visades istället för "Med förmån" under rubriken "Förmån". Detta på
grund av ett fel som infördes i 18.3.0. Felet är nu åtgärdat så att "Förmån" visar "Med förmån" och den
riktiga nummerserien för NPL-packId visas.

Nu visas långa namn i samband med ordination av vaccinationsschema
Nu syns namn på vaccinationsscheman med 65 tecken vid ordination i Vaccinationsmodulen.

Nya kolumner "Hanterad" och "Överl.dos" i administrationslistan för läkemedel
Funktionen ej påslagen för Västra Götalandsregionen. De nya kolumnerna visas för alla vårdenheter i
AsynjaVisph oavsett om de har det nya delsystemet aktiverat eller inte.

