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Nyheter/förändringar
Förändring

Förklaring i korthet

Ny funktionalitet

Ansvarig för engagemanget/chef måste pekas ut vid skapande av nya
engagemang(förut kallat manuella anställningar).

Ny funktionalitet

Ansvarig för engagemanget/chef visas på översiktsidor.

Förändring

Skapa Ny anställning har bytt namn till ”Nytt engagemang för VGR”.

Förändring

Skapa Ny anställning Privata vårdgivare har bytt namn till "Nytt
engagemang för Privata vårdgivare".

Förändring

Ansvarsnummer har bytts ut mot Personalkostnadsställe i alla rubriker
och texter.

Förändring

På Lokalt säkrade personer syns endast födelsedatum under personid då
dessa saknar de fyra sista siffrorna från Skatteverket.

Förändring

Skapa Osäker person är borttagen.

Förändring

Endast behörighet Q kan se och ändra fliken Gods och Leverans.

Förändring

Enheten är avtalstecknande vårdcentral för VGPrimärvård
har ändras till ”Enheten är vårdvalstecknande inom Vårdval”.
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Ansvarig för engagemanget/chef
Ansvarig för engagemanget/chef är den person som styr/leder/chefar över en person som verkar i VGR
men som ej får lön från VGR via Heroma. Typiska personer är stafettläkare, konsulter och studenter samt
alla personer hos privata vårdgivare som verkar för VGR enligt PDL.
Fältet är tvingande vid nya engagemang men tomt på befintliga före detta ”manuella anställningar”.
Fyll i alla fält samnt klicka på Sök motsvarande bilden nedan. Följ flödet i de tre nästkommande bilderna.
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Skriv in uppgifter om den person som är för ansvarig engagemanget du håller på att skapa.
Klicka därefter på Utför.

Markera sedan rätt person i resultatlistan. Klicka sedan på Välj.

Slutresultatet ska vara utgråat som nedan med vgrid på den personen du nyss valde ut.
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Ansvarig för engagemanget/chef visas på översiktsidor.
Fältet är tvingande vid nya engagemang men tomt på ”manuella anställningar”.

Skapa Ny anställning har bytt namn till ”Nytt engagemang för VGR”
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Ansvarsnummer har bytts ut mot Personalkostnadsställe i alla rubriker
och texter.
Vid skapa nytt engagemang (före detta Ny anställning) fyller man i det ansvarsnummer som enheten har
som engangemanget ska knytas till. Alltså så är det endast rubriken som är ändrad.
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På Lokalt säkrade personer syns endast födelsedatum under personid då
dessa saknar de fyra sista siffrorna från Skatteverket.
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