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Nytt i AsynjaVisph version 21.0
Barnhälsovård (BHV)
Rättning av markeringen för kön i BHV-blanketten
På BHV-blanketten finns fält för kön på syskon. Den markeringen kom ibland inte över till blanketten från
patientuppgifter.
Detta är nu åtgärdat så att markering för kön på syskon på BHV-blanketten visas korrekt oavsett hur det har
registrerats, manuellt eller via folkbokföringsfliken (uppdatering av kontakten med de gröna pilarna).

Utskrivning på framtida datum
Tidigare kunde ett barn skrivas ut på ett framtida datum. Det är inte längre möjligt.
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Brev
Patientens id i brevhuvudet
Patientens id visas ovanför dokumentnamnet i brev, kallelse och remissbekräftelse om
bock finns ifylld enligt bild nedan.

Placering av patientid före förändringen:

Placering efter förändringen: (bock ifylld)

Önskas fast inställning av personnummer i brev, kallelse och remissbekräftelse,
beställ via: Förändringsbehov
Om enheten redan har en fast inställning där personnummer visas i brevets sidhuvud och man istället
önskar att varje anställd själv får besluta om personnumret ska vara synligt eller ej. Gör då en beställning att
bocken tas bort, via: Förändringsbehov
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För privat vårdgivare utförs beställningen via mail till isittjanstpvg@vgregion.se

Kassa
Felaktig utskrift av kvitto vid betalsätt 9 i hälsokassan
Tidigare fick användare ut ett "extra" kvitto när Kreditbesök Hälsovård registreras och när valet faktura för
annan betalare (betalsätt 9) var valt. Det är nu åtgärdat.
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Korrekt visning av Teambokning i kassavyn
Vid gruppteambokning visades inte alltid vårdgivarna i rätt ordning när bokningen gjordes som en serie med
fler än tio teambokningar.
Det är nu åtgärdat och bokningarna visas i den ordning som de är gjorda.

Rättning vid uttag av fakturakopia
När en fakturakopia, som skapats i en kassa som tagits bort, skulle tas fram resulterade det i ett
felmeddelande och AsynjaVisph stängdes ner.
Det är nu åtgärdat, nu fungerar det att ta ut fakturakopia från kassa som inte längre används samt från
kassa i annan kundgrupp.
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Konsultationsärende
Vid byte till tillfällig mottagare i beställningsbilden tas nu ursprungligt mottagar-id
bort korrekt
Ett fel som innebar att konsultationsremisser i vissa listor kunde presentera fel mottagande vårdenhet har
rättats. Felet inträffade när en remiss först sparats med en mottagare som finns i AsynjaVisphs
vårdenhetsregister och vid ett senare tillfälle fått remissmottagare ändrad till en tillfällig mottagare.
Felet orsakades av att den ursprungliga vårdenhetens id inte togs bort korrekt ur remissdokumentet när
mottagaren ändrades till en annan, tillfällig enhet.
Felet resulterade i att remissen presenterades felaktigt i tre stycken listor, där den ursprungliga mottagande
enheten angavs i stället för den tillfälliga.
De berörda listorna är;
 Konsultationsärenden (kolumnen "Svarande enhet")
 Dokument i tidsordning (kolumnen "Mottagande enhet")
 Översikter (kolumnen ”Besvarande enhet”)
Befintliga felaktiga remisser kan korrigeras genom att spara om dem efter att denna rättning är driftsatt.
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Information om ändrad kolumnrubrik i inkorgen för konsultationsärenden
Som en förberedelse inför kommande funktionalitet för att kunna ta emot elektroniska remisser från enheter
utanför systemet har kolumnen P/E i inkorgen för konsultationsärenden bytt rubriktext till Typ.
När denna funktionalitet blir aktiverad kommer värdet i denna kolumn att bli X för remisser som kommer från
enheter utanför systemet. X står för extern elektronisk remiss (värdena P för pappersremiss och E för
elektronisk remiss är oförändrade).

Läkemedel
Förbättrad validering av adressfält när e-recept skickas
Vissa e-recept avvisades på grund av att adressinformationen i e-receptfilen inte validerades korrekt i
AsynjaVisph.
De regler som gäller för ifyllnad av fälten är att gatuadress och postort måste vara ifyllda samtidigt, men om
gatuadress och postort lämnas tomt får inte postnummer fyllas i. Postnummer kan lämnas tomt även om
gatuadress och ort fylls i, likaså kan alla adressfälten lämnas tomma.
Nu valideras patientens adressinformation korrekt mot e-hälsomyndighetens krav på e-recept och
användaren får ett meddelande om vad som behöver rättas till om adressuppgifterna är felaktigt ifyllda.
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Utgående receptblankett – ny receptblankett
Val i utskriftsmenyn om att skriva ut på nya receptblanketten eller utskrift på
utgående receptblankett
Funktionen att skriva ut den gamla blanketten kommer inom kort tas bort i AsynjaVisph.

Valen i menyn ut så här:

Korrigering av meddelande om e-recept för patient med reservnummer
Ett fel gjorde att AsynjaVisph visade meddelande om att det inte går att skicka e-recept till patient med
reservnummer.
Meddelandet är korrigerat och informerar nu användaren om att e-recept för patienter med reservnummer
kan skickas till ett i förväg valt apotek som användare kan välja i listan av apotek.

*
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Skriva ut ny blankett, markera var förskrivare ska signera (läkemedelsförmån)
Två olika format för pappersreceptblanketter är samtidigt giltiga under en övergångsperiod enligt en ny
föreskrift från Läkemedelsverket.
När användare skriver ut pappersrecept på den gamla blanketten visas nu ett meddelande om att blanketten
är utgående.
Användare kan välja antingen den nya eller gamla blanketten att skriva ut pappersreceptet på.
Funktionen att skriva ut den gamla blanketten kommer inom kort att tas bort i AsynjaVisph. På utskriften
visas en asterisk (*) på de ställen förskrivaren ska signera manuellt.

Valet för utskrift på nya receptblanketten (med förtryckt löpnummer) gör så att receptet skrivs ut i formatet
för den nya receptblanketten.
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Valet utskrift på utgående receptblankett gör så att receptet skrivs ut i formatet för den äldre/utgående
receptblanketten. Ett meddelande visas för användaren om att blanketten kommer att fasas ut.

När receptet är utskrivet ska det också signeras för hand, för att vara giltigt. Om preparatet inte får
bytas ut ska även det signeras, likaså andra obligatoriska uppgifter beroende på vilket läkemedel
som förskrivs.

Patientuppgifter
Föräldrars id vid reservnummer id har tagits bort för patienttyp "Oklar"
När användaren skapar ett reservnummer för patienttyp "Oklar", blir nu fältet "Förälders ID:" utgråad och går
inte att fylla i.
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Reservnummer visas korrekt i patientuppgifter
Reservnummer visades upp felaktigt i patientuppgifter under fliken folkbokföring.
Ett extra bindestreck visades och sista siffran försvann.
Detta är nu rättat.
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