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Nytt i AsynjaVisph version 18.3
Läkemedel
Förpackningsinformation visas vid "byt preparat"
Under sökresultatet visas förpackningsinformation om det markerade preparatet för att
underlätta eventuellt byte.

Mitt arbete – Vårt arbete – Arbete (patient)
Fastnade journaltextdokument i Att färdigställa tas bort automatiskt
Om ett journaltextdokument fastnar i den personliga korgen Att färdigställa, kommer
nu ett meddelande upp och dokumentet tas bort ur listan när det öppnas.
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Patientuppgifter
Spärrade patientuppgifter inom vårdgivaren döljs
Spärrar inom vårdgivaren visas efter att användaren bekräftat med lösenord.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to
appear here.
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Tidbok
Förstärkt vårdgaranti inom primärvården - vid bokning över 3 dagar fås varning om att
vårdgarantin överskrids
Ett regeringsbeslut för förändrad vårdgaranti för primärvården från sju dagar till tre dagar
från och med den 1/1 2019
Som tidigare kommer denna varning enbart för de besökstyper som har valet Ja på 1:a
besök

Nya kommandon för att kopiera och omboka i kalendern
Gör så här för att kopiera en befintlig bokning:
Markera en bokning och använd Ctrl+C för att kopiera vald bokning, markera en ny tid och
använd Ctrl+V för att klistra in bokningen.
Gör så här för att boka om en tid:
Markera en bokning och använd Ctrl+X för att klippa ut vald bokning, markera en ny tid i
Kalender och använd Ctrl+V för att klistra in bokningen.

Det går inte att lägga in händelser i kalendern över väldigt många år
Om användare råkade skapa en händelse/teamhändelse som sträckte sig
över 100 år i kalendern, låstes resursen som händelsen låg på. Detta innebar att så fort
någon ville hantera resursen i kalendern så stängde TakeCare ner.
Detta är nu rättat, det går inte at skapa dessa typer av händelser.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1;Rubrik VGR to the text that you want to
appear here.
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Ny funktion i LabCenter; Min vårdgivare och Andra Vårdgivare
LabCenter, version 5.17 (minor) är nu anpassad enligt GDPR med spärr- och
loggningsfunktion.
Valet ”Endast egna beställningar” är borttaget och ersätts med ”Min vårdgivare” och
”Andra Vårdgivare”

Varje vårdenhet är nu kopplad i LabCenter till en vårdgivare.
”Min Vårdgivare” kan likställas med tidigare valet ”Endast egna beställningar” och
innefattar alla enheter inom sin egna förvaltning.
”Andra vårdgivare” kräver ett muntligt samtycke från patienten och detta loggas. Se bild

Rutorna för ”Min vårdgivare” och ”Andra Vårdgivare” är endast upplysta när Patienten har
tillgängliga beställningar för provtagning inom respektive vårdgivare, i annat fall är texten
”utgråad”, se exempel nedan.
OBS! ”Uppdatera knappen” måste aktivt användas för att hämta beställningar efter varje
nytt val
1.Patienten har inga beställningar på andra enheter

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

5

2.Patienten har beställningar inom samma vårdgivare.

3.Patienten har beställningar på annan vårdgivare

4.Patienten har beställningar både inom samma vårdgivare och hos annan vårdgivare

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

