
 

 

Förvaltning AsynjaVisph 

Västra Götalandsregionen 

2023-01-11 

 

 

 
Nytt i AsynjaVisph version 21.7 

     

 

  

Bokning 

Valet "Microsoft Word-bilaga" är nu utgråat i bokningsunderlaget 

Tidigare när en patient kallades via brev, visades valet "0" när användaren försökte att lägga till en 

Microsoft Word-bilaga i ett bokningsunderlag, om det inte fanns några aktiva Microsoft Word-

bilagor på aktuell vårdenhet. Nu är i stället valet "Microsoft Word-bilaga" utgråat när det inte finns 

några aktiva Microsoft Word-bilagor på vårdenheten. 

  

 
  
  

Nu skrivs PDF-bilagor ut utan utskriftsdialogruta 

Tidigare var användaren i samband med att patienten kallades via brev i bokningsunderlaget 

tvungen att trycka "Skriv ut" i en utskriftsdialog för varje PDF-bilaga. Detta har nu ändrats, så när 

en användare kallar en patient via brev skrivs alla dokument ut automatiskt. 
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Digital diktering 

Diktering/transkribering har nu stöd för generiska tangentbord, mousetrappers 

Det är nu möjligt att ansluta de flesta tangentbord, inklusive Mousetrappers till AsynjaVisph som 

stöd vid diktering/transkribering. Viktigt att känna till är att CompuGroup Medical Sweden AB inte 

kan styra över att andra externa multimediaprogram som är aktiva kan ge sig själva exklusiv 

tillgång till tangentbordens knappar. 

 

   
Ta bort korrupt ljudfil med journalförstöring 

I några ovanliga fall i samband med digital diktering har diktatets ljudfil som sparats som utkast, 

synlig för användaren under "Att färdigställa" i Mitt arbete och Arbete (patient), blivit korrupt.  

När filen är korrupt går det inte att öppna den, användaren får i stället ett felmeddelande som säger 

att filformatet inte stöds. 

Nu kan en sådan fil tas bort av IT genom ärendeanmälan till VGR serviceportal. 
 

 
  
  

Kassa 

Utskriftsfunktion inaktiverad för tom dagsöversikt 

Tidigare var det möjligt att i kassan välja "skriv ut" när listan i dagsöversikten var tom och "dölj 

registrerade" var markerad. Detta skapade ett felmeddelande i klientloggen. Nu är knappen 

inaktiverad om listan är tom. 
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Kvittoutskrift vid återbetalning fungerar nu korrekt 

Ett fel gjorde så att AsynjaVisph ibland stängdes ned när kvittoutskrift vid återbetalning gjordes. 

Detta är nu rättat. 
  

 
  
 
 
  

Läkemedel 

Utsatt ordination som har administrering efter giltighetstid och inte är signerad, går att 
signera 

Ett fel gjorde så att en läkemedelsordination som inte var signerad inte gick att signera efter att 

administrering/iordningsställande/överlämning hade skett efter utsättningstidpunkten. Nu går det att 

signera ett sådant osignerat läkemedel. 
  
  
 

Ökat antal framtida dosändringar i läkemedelsfavoriter 

Nu går det att ange dosändringar upp till 182 dagar (26 veckor) framåt istället för 30 dagar som 

tidigare. 
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AsynjaVisph generellt 

Kortkommando Ctrl+B och Ctrl+I 

Tidigare fungerade inte kortkommando Ctrl+B (fetstil) och Ctrl+I (kursiv stil) vid redigering i 

textfönster för brev, kallelser, remissbekräftelser, brevmallar, journaltext, tilläggsmallar 

(journalmall), konsultationssvar, samordnad individuell plan (anteckning, SIP) och 

undersökningar/förberedelser (bokningsunderlag). 

  

Nu fungerar kortkommandon Ctrl+B och Ctrl+I för det ställe som är markerat i dessa textfönster. 
  

 
  
 

 


