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Akutliggaren 

Formatering visas nu korrekt i Akutuppgifter 

Tidigare togs den formatering (radbrytningar, tabbar och så vidare) som användaren skapat i fältet 
kommentar i Akutliggare, bort i dokumentet Akutuppgifter. Det gjorde informationen svårläst i Akutuppgifter. 
Detta är nu rättat så att visning och utskrift fungerar korrekt. 
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Externa system och tjänster 

Bildskärmsupplösning för den inbyggda webbläsaren chromeExt 

Ett arbete har gjorts för att förbättra den inbyggda webbläsarens hantering av bildskärmsupplösning. 
ChromeExt ska nu på ett bättre sätt kunna hantera olika upplösningar så att rullningslister och knappar inte 
försvinner och blir oåtkomliga för olika upplösningar. 
  
  
Den inbyggda webbläsaren chromeExt lagrar inte längre dokumentet i användarens nedladdade filer 

När en användare klickade på knappen Skriv ut inuti en webbsida (som t.ex. Fass) och inte skriv ut-knapp i 
toolbaren i chromeExt, laddades dokumentet ner och hamnade i användarens mapp för nedladdade filer. 
Användaren kunde sedan välja att öppna filen direkt på skärmen, men dokumentet låg ändå kvar i 
användarens nedladdade filer, vilket inte var bra ur ett GDPR- eller patientsäkerhetsperspektiv. 
  
Detta är nu omgjort så att filen sparas i en temporär mapp på datorn. 
När användaren väljer att öppna filen så öppnas den i en ny flik i webbläsaren, där den kan skrivas ut från, 
och dokumentet laddas ner och lagras i den nämnda cache-mappen Download. När användaren loggar ut 
från TakeCare så tas dokumentet bort från Download-mappen. På så sätt lagras ingen information på 
datorn. 
  
  
Uthopp från Dokument i tidsordning använder nu korrekt webbläsare 

Då ett externt uthopp öppnades från Dokument i tidsordning så öppnades det alltid i Internet Explorer 11, 
oavsett vilken webbläsare som var konfigurerad. Det är nu rättat så att uthopp som öppnas från Dokument i 
tidsordning öppnas i den webbläsare som är konfigurerad för det uthoppet. 
  

 
  
  

Journaltext 

Uppdaterad rättstavningsfunktion 

Rättstavningsfunktionen som finns inbyggd i AsynjaVisph var bristfällig. En uppdaterad fil är nu installerad 
som löser detta. 
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Konsultationsärende 

Texten för ”Konsultationsorsak” ligger inte längre kvar vid redigering av beställning 

Tidigare låg konsultationsorsaken kvar vid redigering av en beställning när en användare ändrade mottagare 
för en sparad remiss till en mottagare utan vald konsultationsorsak. Detta skedde endast när inte en ny 
konsultationsorsak valdes. Det är nu åtgärdat. 
  

 
  
  

Läkemedel 

Förtydligande i texten i bannern för läkemedelspärr i AsynjaVisph 

Texten i bannern för spärr i läkemedelsjournalen är nu förtydligat med att spärren gäller för information i 
AsynjaVisph. Ändringen görs för att användaren lättare ska kunna skilja på läkemedelsspärr i AsynjaVisph 
och kommande spärrar i visning av information från Nationella läkemedelslistan. 
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Funktionen ta bort fastnade har utökad funktionalitet 

Nu kan brev och läkemedelsordinationer som felaktigt inte har försvunnit ur listan Mitt arbete – Att signera, 
trots att de är makulerade eller signerade, tas bort genom att använda funktionen Ta bort fastnade. 
  

 
  
  
Nu sorteras Vårdenhetens vaccinationsscheman i alfanumerisk ordning 

Tidigare sorterades inte Vårdenhetens "Alla vaccinationsscheman" konsekvent. Detta är nu ändrat så att 
de sorteras i alfanumerisk ordning. 
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Nu sätts standardgiltighetstid för Vid behov- och Behandlingsschema-ordination från favoriter lika 
som för manuell ordination 

Tidigare fanns det ett fel som gjorde att det blev skillnad på giltighetstid (t.o.m.) beroende på om ordinationer 
av typen Vid behov eller behandlingsschema var skapade från en läkemedelsfavorit eller manuellt. För en 
manuell ordination är som standardgiltighetstid satt till 23.59. 
Felet var att för Vid behov/behandlingsschema-ordinationer, skapade från en favorit, blev klockslaget för 
ordinationens giltighetstid satt till kl. 00:00 som standard.  
Detta fick till följd att ordinationen avslutades 00:01 aktuell dag, istället för att avslutas 23.59. 
  
Nu sätts som standardgiltighetstid till kl 23.59 även för dessa ordinationer när de ordineras från en 
läkemedelsfavorit. 
  

 
  
Informera era användare om rättningen eftersom de kan ha vant sig vid det felaktiga beteendet. 
  
  

Patientuppgifter 

Fältet för stad bredvid postadress är breddat 

I patientuppgifter i fliken Allmänt i området för personuppgifter, är fältet för stad bredvid postadress nu 
breddat. 
  

 
  
 


