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Aktiviteter/Att göra, Aktivitetsplan
Status för aktiviteter i avslutad aktivitetsplan
När en Aktivitetsplan avslutades och användaren valde "Avsluta alla" för kopplade aktiviteter visades
statusen "Utförd" för dessa aktiviteter oavsett om de var utförda eller inte. Detta är nu rättat så att status av
avslutade aktiviteter blir "Avslutad" i Aktivitetsplanen samt i översikterna "Att göra" och "Dokument i
tidsordning". Kontinuerliga aktiviteter kan inte sättas ut och visas som "Ej utförd".

Aktivitetsplaner går endast att skriva ut när en plan är vald
aktivitetsplan
I vyn som visar aktivitetsplaner har tidigare har knappen "Skriv ut" kunnat aktiveras utan
att någon plan var vald. Detta kunde orsaka ett fel och ett felmeddelande. Felet har nu
åtgärdats genom att knappen "Skriv ut" endast är aktiv om en aktivitetsplan är markerad.
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Beställning remiss och svar gemensamt
Numeriska fält i kompletterande uppgifter
Tidigare kunde användare mata in ogiltiga värde tex: 3,,5 eller ",,," i numeriska fält under kompletterande
uppgifter för patientbunden samt provbunden beställning. Detta är nu åtgärdat. Ogiltigt värde/tecken
markeras med gult och ska inte gå att spara. Endast siffror med eller utan decimaler ska gå att ange.

Blanketter och formulär, Mitt arbete - Vårt arbete Arbete (patient)
Fastnade e-läkarintyg tas bort
När en användare försöker öppna ett e-läkarintyg i korgen Mitt/Vårt arbete - Att skicka,
som inte ska ligga där (till exempel på grund av att det är makulerat), visas ett
meddelande och intyget tas bort.

Journaltext
Prestandaförbättring av rättstavningshjälpen
Längre texter med rättstavning påslaget har nu en prestandaförbättring så att inte det
upplevs segt längre.
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Kassa
Betalsätt i hälsovårdskassan
Tidigare var det inte obligatoriskt att ange annan betalare när betalsätt
"Kreditbesök/annan betalare" anges i hälsovårdsdelen i kassan. Nu är det obligatoriskt att
ange annan betalare under "Kreditbesök/annan betalare".

Läkemedel
Borttagen möjlighet att ange med eller utan förmån på recept
Det var tidigare möjligt att i receptet ange om läkemedlet skulle expedieras på apotek med
eller utan förmån. Denna möjlighet är nu borttagen på grund av ändring i lagen om
läkemedelsförmån.
Ny text "Patienten informerad" i "Makulera recept hos apotek"
Tidigare var användaren tvungen att markera i kryssruta ”Patienten samtycker” innan
denne kunde gå vidare och makulera ett e-recept (förutom om receptet var förskrivet på
fel patient). E-hälsomyndigheten kräver inte samtycke från patient för att makulera ett erecept. Texten för kryssrutan är nu ändrad till "Patienten informerad" och kortkommandot
för att komma till kryssrutan är nu "Alt+P".
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Banderoll visas nu för Pascal dosdispensering i läkemedelsjournalen
Nu visas tydligare i Läkemedelsöversikten om patienten har dosdispenserade läkemedel i
Pascal genom en banderoll högst upp i läkemedelsöversikten.
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Även receptdialogen har nu en varningsbanderoll om patienten har förskrivning i Pascal .

En ny funktion är tillagd som möjliggör ett uthopp till Pascal från dessa nya banderoller.
Funktionaliteten med uthopp till Pascal från Pascal-ikonen fungerar fortfarande som
tidigare.
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Utgråad Pascalknapp ska visas för patienter utan dosförpackade läkemedel
En utgråad Pascal-ikon visas för patienter som inte har Pascal aktiverat i patientuppgifter.
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Ny informationsmängd om läkemedelsförmån i receptdialogen
På grund av lagändring om läkemedelsförmån ska förskrivare vid förskrivning av recept
från ange om patienten är berättigad till läkemedelsförmån.
Information om patienten är förmånsberättigad eller inte anges i Patientuppgifter - Allmänt
och visas i receptbilden.
Det behöver bara göras en gång.
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Vid behov kan förskrivare ändra uppgiften direkt från receptdialogen, som nu har fått en
länk till Patientuppgifter - Allmänt.

AsynjaVisph anpassas från den 16 juni 2020 till de förändringar i Läkemedelsverkets
föreskrift som berör hur rätt till läkemedelsförmån ska anges av förskrivare vid
förskrivning av läkemedel på e-recept.
Se information till förskrivare gällande anpassning till förmånsberättigad patient vid
receptförskrivning
Anpassning till förmånsberättigad patient vid receptförskrivning
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Mitt arbete - Vårt arbete - Arbete (patient)
Inforuta för knappen "ta bort fastnade"
Nu finns det en inforuta för knappen "ta bort fastnade" i Mitt Arbete - Att signera som
klargör vilken typ av dokument som går att ta bort med funktionen.

Bättre validering av personnummer
Validering av personnummer har i AsynjaVisph inte varit helt strikt i fältet "Sök/välj
patient". Ett fåtal nummer har accepterats som personnummer trots att datumdelen inte är
inom kalendertid (till exempel 31 februari).
En bättre validering av personnummer är nu infört i "Sök/välj patient" så att det inte längre
kommer att skapas tomma filer.
Ett felaktigt personnummer kommer inte längre att accepteras, och fältet för "Sök/välj
patient" blir gult.

Korrekt validering av samordningsnummer
Samordningsnummer med månad 12 och år 99 valideras nu korrekt så att det går att
komma vidare med att öppna dessa journaler utan att skapa reservnummer.
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