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 BHV 
 
 BHV fel i amningsrapport – kopplade journaler 

Uppgifter under det kopplade reservnumret inkluderas i rapporten. Om ett barn har 
uppgifter om nutrition lagrat på reservnummer, så visas dessa under det inskrivna 
personnumret (tidigare kom eventuell information under ett reservnummer inte med). 
Detta är nu åtgärdat. Varje barn räknas en gång, även om de har uppgifter på   
nutritionstermer på både personnummer och reservnummer.  

 
Brev 

Rättning av resursnamn i kallelsemall "Bokad resurs enstaka tid" 

När kallelsebrev med taggen "Bokad resurs enstaka tid" skrivs ut visades resursnamnet 
på följande sätt: "Förnamn Efternamn (psykoterapeut Under Utbildning)" det vill säga 
tilläggets två ord började med versaler. Detta är nu åtgärdat. 
  

 

Digital diktering 
Utökad stabilitet för CGM Dictation rörande Corima Barmouse 

Stabilitetsrättning för CGM Dictation gällande utrustning som skickar många USB-
kommandon. Det berör främst Corima Barmouse som nu ska fungera utan att få problem 
med att AsynjaVisph stängs ner. 
 
  

Mitt arbete - Vårt arbete - Arbete (patient) 

Webcert i Mitt arbete - Vårt arbete - Arbete (patient) 

Nya intyg skapade i Webcert kommer inte längre att visas i Mitt arbete "Att signera". Intyg 
skapade i Webcert kommer nu att visas i "Att skicka" i Patientens arbete, Mitt arbete och 
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Vårt arbete förutsatt att de inte är skickade/signerade, raderade eller makulerade i 
Webcert. 
  

 
  

 

  

Kassa 

Inställningen ”Kvitto vid betalningssätt 8” ska gälla även för Hälsovård 
Tidigare gällde inte Inställningen ”Kvitto vid betalningssätt 8” för Hälsovård. Det är nu   
åtgärdat. Om inställningen "kvitto vid betalsätt 8" är inaktiverad ska inget kvitto komma ut  
om betalsätt 8 används vid hälsovård. 
  

Lab 

 Det gick inte att Öppna journal från LabCenter.  
 Nu har inställningarna för att öppna journal i AsynjaVisph utökats och nu fungerar det att 

 öppna journalen från klienten LabCenter ”öppna journal” 
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Öppna inkorgen i Mitt arbete från aktivitetsfältet 

Ett fel gjorde att det inte längre gick att öppna inkorgen till meddelanden i Mitt arbete i 
AsynjaVisph via ikonen i aktivitetsfältet. Detta är nu åtgärdat. 
  

 
  
 
  
  

Tidbok 

Gruppbokning ska kunna genomföras med eller utan en patientjournal öppen i 
bakgrunden 
Tidigare kunde användare inte genomföra en gruppbokning när det inte fanns en 
patientjournal öppen i bakgrunden. Det är nu åtgärdat. 
  

 
 
 
  

Patientjournal ska inte öppnas vid dubbelklick på skvallerraden om 
patientuppgiften är dold 

Tidigare öppnades patientjournalen i bakgrunden vid kalenderbokning med dubbelklick på 
skvallerraden trots att patientuppgifterna var dolda. Nu är det åtgärdat. 
 
  
Sök tider vid bokning i kalender visade felaktig information 

Sök tider i kalendern visade inte alla lediga tider för den tidstyp och resurs en användare 
sökt på när en befattningsresurs användes som hade bemannats med namngivna 
resurser. Detta är nu åtgärdat. 

  

 


