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Läkemedel 

Ny informationsruta för ATC-kod vid ordination av Eget preparat 

Fältet för ATC-kod/benämning är inte obligatorisk att fylla i av ordinatören. Att ATC-kod är ifyllt 

har dock betydelse för flera andra funktioner i AsynjaVisph, därför är det viktigt att fylla i det.  

 

I fönstret Sök preparat - Skapa eget preparat, visas nu varningsmeddelandet: Glöm inte att ange 

ATC-kod. 
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Tillägg i meddelande vid kopiering av en ordination 

Ett förtydligande har lagts till i meddelandet som visas när användaren skapar en ny ordination 

genom att kopiera en ordination eller en ordination vars giltighetstid gått ut.  

 

Meddelandet upplyser om att användaren vid behov kan ändra ordinatör i nästa steg. 
  

 
 
 
   

Uppdatering av fält för Pascal i Patientuppgifter med läkemedelsjournalen öppen 

När ändring av dospatient görs i Patientuppgifter samtidigt som läkemedelsjournalen är öppen, 

ändras nu varningen och knappen efter vad som valts i Patientuppgifter - Diverse, efter att 

patientuppgifterna sparats. 
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Utskrift av lista för tidigare migrerade recept 

Om det fanns uppgifter finns från konverterat material i ett tidigare recept i kolumnerna 

”Ordinationstyp” och ”Giltig tom”, lade sig dessa två kolumner mellan de tre sista kolumnerna, 

datum, vårdenhet och status och dessa blev inte synliga vid utskrift av lista över Tidigare recept.  

 

Nu när patienten har konverterade recept med data i de aktuella kolumnerna visar förhandsvisning 

och utskrift 10 kolumner:  Preparat, Styrka, Läk.form, Förpackning, Får exp, Ordinationstyp, 

Giltig tom, Förskrivare, Datum Vårdenhet, annars visas 8 kolumner som tidigare.  
  

 
  
  

Ändring i hur en ordination som passerat giltighetsdatum sätts in igen 

Ett utsatt läkemedel kunde sättas in igen genom att återaktivera en gammal ordination. Nu kan inte 

en ordination som har passerat giltighetsdatum återaktiveras genom att ändra "Ord. gäller t.o.m"-

datum.  

Datumfältet är utgråat och går inte att ändra. Användaren kan som tidigare sätta in läkemedlet igen 

genom att kopiera informationen till en ny ordination. 
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Ändring rubriker i användargränssnitt och dokumentation från Administration till 
Administrering 

Rubriker i användargränssnittet och dokumentationen är ändrade från Administration till 

Administrering, som är den korrekta termen. 
  
  

Patientuppgifter 

Reservnummer ska kunna hantera personuppgifter med accenter 

Tidigare visades inte bokstäver med accenter korrekt.  

 

Reservnummer ska kunna hantera personuppgifter med accenter 

Tidigare visades inte bokstäver med accenter (till exempel é och ü) korrekt, istället visades ett @-   

tecken. Detta är nu rättat. 
 
  


