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Nytt i AsynjaVisph version 21.1
BHV rapporter
Rapporten för BHV Rökning har fått ett uppdaterat utseende

Blanketter och formulär, Skanning
PDF-information med svensk text
Vid utskrift av PDF visas nu utskriftsfönstret på svenska istället för engelska.

Rotera dokument sparade som PDF
Roteringsknappar är nu införda för PDF-visning.

2

Konsultationsärende
Endast remisser som har besvarats kan få ärendestatus "Avslutad"
Valet "Avsluta" går inte längre att välja vid bedömning av remiss om inte remissen besvarats.
Remisser med elektroniska svar anses besvarade om senaste versionen är skickad.
Pappersremisser kan avslutas om svaret sparats.

Listan över brevmallar i bekräftelse töms nu alltid
Tidigare visade listan med brevmallar, de brevmallar som användes vid föregående bekräftelse.
Detta beteende avsåg från början att visa användaren vad som hade skrivits ut. Samtidigt var det den listan
som skulle användas om en ny mall skulle skrivas ut vilket gjorde att listan fick dubbla funktioner.
Den skulle både visa vad som gjorts, och vad som skulle göras.
Gränssnittet för bekräftelser har tidigare förbättrats genom att alla skickade bekräftelser visas i sin helhet i
den högra delen av fönstret för presentation av remissen. Därför behöver inte listan över mallar längre visa
vad som tidigare har gjorts utan kan få en tydligare avsedd användning genom att den töms så fort en mall
skickats eller skrivits ut. Nu kommer inte längre denna lista att visa de brevmallar som användes vid
föregående bekräftelse, utan den kommer alltid att vara tom vid öppning.
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Två nya kolumner för vy Konsultationsärenden i Journalinnehåll
I listan över konsultationsärenden i patientens Journalinnehåll finns nu två nya kolumner: "Remissen är" och
"Ärendestatus".
Dessa ersätter den tidigare kolumnen "Status". Kolumnen "Remissen är" innehåller information om det
tillstånd remissen befinner sig i, exempelvis "Mottagen", "Ej skickad", "Skickad", "Besvarad" och
"Makulerad". Kolumnen "Ärendestatus" visar "Ej bedömd", "Pågår" eller "Avslutad".
Även vyn som nås från Nytt - Konsultationsärenden - Svar konsultation innehåller dessa två kolumner
istället för tidigare "Status".

Läkemedel
Nu går det att öppna recept från Dokument i tidsordning
I vissa lägen gick det inte att öppna recept från Dokument i tidsordning. Detta är nu rättat.

Nu visas dosnummer i utskrift av Vaccinationskort
Information som skrivs ut på Vaccinationskort är förändrad. Kolumn "Datum" byter namn till "Utfört datum"
och visar nu datumet utan klockslag. Kolumn "Ordinatör" utgår och en ny kolumn "Dosnummer" tillkommer.
Den nya kolumnen innehåller information om vilken dos i ordningsföljd som administrerats.
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Sök/välj patient
Nya landskoder i listan över länder vid skapande av reservnummer
Nu finns valen "Okänt land", "Under utredning", "Statslös" och "Upphört land" längst ner i listan över länder i
fönstret Hämta reservnummer. Gäller endast Västra Götalandsregionen.

Vidimering
Ändring av vidimeringsansvarig
Tidigare kunde vidimeringsansvarig sparas med ett eget inskrivet namn på resursen som inte stämde
överens med användarnamnet i AsynjaVisph.
Det kunde ske vid ändring av vidimeringsansvarig i provbundna och patientbundna svar samt
konsultationssvar. Användaren kunde skriva in ett namn i fritext i det högra fältet (för resursnamn) och sedan
trycka på fönstrets kryss för att stänga svaret. Ett AsynjaVisph-meddelande frågade då användaren om
förändringen av vidimeringsansvarig skulle sparas. Vid valet "Ja" sparades vidimeringsansvarig med det
inskrivna namnet.
Nu visas det upp ett varningsmeddelande efter att användaren valt "Ja" till frågan om att spara förändring av
vidimeringsansvarig. Varningsmeddelandet uppmärksammar användaren om att det med fritext inskrivna
resursnamnet inte stämmer överens med användarnamnet. Vill användaren ändå spara ändringarna kan
"Ja" väljas. Då sparas vidimeringsansvarig med det inskrivna namnet. Väljs "Nej" kommer användaren
återvända till fönstret och kan göra en eventuell korrigering. "Nej" är fördefinierat som val i dialogrutan.
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Webcert
Funktion för byte av signeringsansvarig
En ny funktion finns nu som gör att det går att byta signeringsansvarig för ett Webcert-intyg.
Ändring av signeringsansvarig kan endast göras i AsynjaVisph och gäller bara för intyg som inte är skickade.
Byte av signeringsansvarig finns tillgänglig via valet "Byt signeringsansvarig" när en post är vald eller via
högerklick på posten i Mitt arbete - Att skicka, Vårt arbete - Att skicka och Arbete (patient) - Att skicka.
Det går också att via Journalinnehåll och "Intyg via Webcert" för en vald patient byta signeringsansvarig men
bara genom att högerklicka på posten och sedan välja "Byt signeringsansvarig".

Funktionen beställes via förändringsbehov https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/it/itsystem/asynja-visph/forandringsbehov/

Bilder, Blanketter och formulär, Skanning
Patientuppgifter visas på utskrift av bild
När en bild (ej PDF-dokument) skrivs ut tillkommer en bildtext ovanförbilden med vårdenhetens namn,
utskriftsdatum, patientens namn och personnummer.
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