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Nytt i AsynjaVisph version 17.1
Aktiviteter/Att göra
Att göra-listorna - datumfält utanför filterinställningar
I Att göra-listorna har mindre förändringar gjorts i användargränssnittet för att förtydliga att
datumfälten inte ingår i filterinställningarna.

Kolumnerna Tidpunkt och Utförd tid visas korrekt
I 17.0 infördes ett nytt gränssnitt för Att göra-listorna.
I samband med det infördes ett felaktigt beteende som innebar att om en användare utfört
en aktivitet i Att göra och satt den faktiska tiden till något annat än den planerade tiden så
visades tidpunkten för registreringen under kolumnen Tidpunkt samt under Utförd.
Detta är nu rättat så att tiden under kolumnen Tidpunkt motsvarar den planerade tiden och
tiden under kolumnen Utförd motsvarar den faktiskt utförda tiden.

Korrigering av utskrift i patientens Att göra-lista
Nu syns patientens adress när patientens Att göra-lista skrivs ut eller förhandsgranskas.
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Ny aktivitet uppdaterade inte Att göra-listan
I vissa situationer uppdaterades inte patientens Att göra-lista automatiskt när en aktivitet
lades till. Detta är nu rättat.
Ny frekvenstyp - Oregelbunden
Nu kan en aktivitet ordineras som Oregelbunden.
En oregelbunden aktivitet ordineras ut som ett manuellt schema på flertalet tillfällen.
Ange datum och tid och välj "Lägg till", tillagt datum och tid visas i det högra fönstret.
Ange ytterligare datum och tid och välj lägg till igen.

Utskrift av Att göra-listor enligt inställning
Utskrift av Att göra-listorna på patienten och vårdenheten tar nu hänsyn till inställningarna
gjorda i Anpassa lista för att exempelvis få stående eller liggande utskrift.
Visa versioner i gränssnittet
Från och med denna AsynjaVisph-version så kan aktiviteters versioner visas vi
funktionsknappen "Versioner och egenskaper".
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Versionerna visas i en vy som öppnar sig till höger om aktiviteten.

För att stänga versionshanteringen, välj att bocka av
"Versioner".
Barnhälsovård (BHV)
BHV-blankett utan sökord går nu att öppna
I 17.0.0 infördes ett fel som gjorde att systemet stängdes när en BHV-blankett öppnades
på ett barn där det saknades journalanteckningar på något av de sökord som finns i BHVblanketten.
Detta fel är nu åtgärdat.
Digital diktering
Korrekt tidsstämpel visas i dikteringslistorna för diktat över 60 minuter
För diktat längre än 60 min visades tidigare endast den tid som var över 60 min i
sekreterarens lista. Detta är nu rättat.
Läkemedel
Meddelande vid infusion i framtiden
Tidigare visades det inget meddelande om användaren försökte påbörja en infusion med
ordinerad starttid längre fram än 1 timme från aktuellt klockslag.
Detta är nu korrigerat så att logiken följer samma princip som övriga administreringar med
ordinerad tid för administrering.
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Skanning
Makulerade pdf:er går ej att skriva ut
I vissa fall har det varit möjligt att skriva ut makulerade skannade dokument och bilder.
Detta har nu åtgärdats.
Sök/välj patient
Felrättning i Sök patient
Tidigare syntes inga sökträffar (personer) vid "Sök patient" om någon av sökträffarna inte
hade journal i AsynjaVisph. Detta är nu rättat.

Tidbok
Utskrift av sorterad bokningslista
Utskriften av listan över Patientens bokningar skrivs nu ut enligt vald sortering.
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