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Nytt i AsynjaVisph version 18.0
Beställning remiss och svar gemensamt
Vid makulering av en beställning finns nu möjlighet att skriva en kommentar
Nu är det möjligt att skriva in makuleringskommentar när man makulerar en multidisciplinär
beställning. Makuleringskommentaren syns sedan i beställningens egenskapsruta.

Om resultatraden i LabCenter blir orangefärgad (dvs inte blir grön) har inte inskrivet provsvar
överförts till TakeCare och kommer aldrig så ske. Nytt flöde av analys måste göras och
besvaras på nytt. Viktigt att felanmälan görs till VGRIT för vidare felsökning av leverantör.

Blanketter och formulär
Skrivbehörighet för temporär PDF-fil saknades
När skrivskyddade multimediafiler sparades kunde det innebära problem vid läsning av filen,
vilket fick till följd att dokumentet inte kunde öppnas.
Detta fel är nu rättat.
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Uppmaning om att stänga öppnad förhandsgranskning av Adobe-dokument
Under vissa omständigheter är det inte möjligt för AsynjaVisph klienten att stänga dokument
som öppnats i Adobe Acrobat Reader DC. Det innebär att dokument har kunnat ligga kvar
när ny patientjournal öppnas.
För att undvika detta uppmanas användaren att stänga Adobe Acrobat Reader DC, genom
att en varning visas om att stänga PDF-läsaren.

Digital diktering, Journaltext
Obligatoriskt med datum och klockslag för dikterade ljudfiler och
journaltextdokument
Tidigare gick det att spara dikterade ljudfiler från journaltext (för de som har funktionen
diktera ljudfiler i journaltext) utan att både datum och tid var satta. Nu måste både datum
och tid anges.
Datum OCH tid måste även vara satta för journaltextdokument utan kopplad ljudfil.

Kassa
Frikortstjänsten anropas av återbetalningsknappen i Tidigare besök
När användaren återbetalar ett besök, (registrerat 26/3 eller senare) i kassan makuleras
transaktionen i frikortstjänsten.

Läkemedel
Externt insatt visas i versionshantering
Tidigare visades inte information om att en ordination var skapad som "Extern ordination" i
versionshanteringen. Två nya fält har nu tillkommit i versionshanteringen; Externt insatt och
Extern ordinatör (namn).

Tidbok
Återbesök 1:a besök vid bokning från väntelista
När en bokning skapades från en väntelistepost som hade 1:a besök valt, så följde 1:a
besök med till bokningen även om besökstyp ändrades. Detta fel är nu rättat.
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