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Stängknappen fungerar korrekt i dialogen Klara brev 

 

 
 

 
Knappen Stäng fungerar nu 
att klicka på i dialogen Klara 
brev.  
 
Kortkommando F3 fungera 
likt som tidigare.  

Analys enligt urval fungerar korrekt på alla enheter 
 

 
 

 
Vid analys av dagens arbete i 
AK Kontroll så fungerar nu 
funktionen med presentation 
av antal brev samt färgning av 
knappen eBrev till posten 
korrekt även på de enheter 
som har Å, Ä och Ö i sina 
förkortningar.  
  

Provsvar som hanteras av INGEN kommer sorteras bort korrekt 
 

 
 

 
Provsvar som markerats att 
de ska hanteras av INGEN i 
Doseringslistan kommer inte 
längre att presenteras med 
kontrollfråga om provsvar ska 
importeras när patienten söks 
upp på annat sätt.  
 

Meddelande om val av utskrift visas korrekt 
 

 
 

 
Meddelandet som 
presenteras vid utskrift via 
funktionen Brevproduktion 
visas korrekt så att val av 
utskrift kan göras utan att 
meddelanderutan försvinner 
som tidigare.  
 
Väljs Ja sker utskrift på 
papper och väljs Nej skapas 
ett E-brev precis som tidigare. 
  



Provsvar med svarskoden SE K-PK kommer inte importeras till Doseringslistan 
 

 
 

 
Lab-svar som inte har något 
faktiskt provsvarsvärde utan 
endast innehåller svarskoden 
SE K-PK kommer att sorteras 
bort och importeras inte till 
Journalia-AK.  
 
Detta för att slippa onödig 
hantering då provsvaret i 
dessa fall istället inkommer 
från kapillär remiss. 
 

Förtydligande av funktionen Översikt vid analys av dagens datum 
 

 
 

 
När analys görs i Översikten 
med datum valt presenteras 
ett förtydligande meddelande 
för att uppmärksamma att 
kontroll endast kommer ske 
för de patienter som har 
registreringsdatum på valt 
datum.  
 
Funktionaliteten är inte 
förändrad på något annat 
sätt.  
 

Förtydligande av knappen Utskrift standard 

 

 
 

 
Vid klick på knappen Utskrift 
standard på patientens 
doseringssida görs en extra 
kontroll om senaste 
kontrollen är äldre än 2 
dagar. 
 
 
Om nästa kontroll är äldre än 
7 dagar frågar systemet `Du 
kanske vill skriva ut 
påminnelse?´ 
 
 
Väljs Ja öppnas då istället 
Brevproduktionen och 
påminnelsebrev kan väljas att 
skrivas ut istället.  



 
 

 

 
Väljs Nej görs en vanlig 
utskrift standars, det vill säga 
Doseringsbrev för patienter 
som står på Waran och 
Uppföljningsbrev för 
patienter som står på DOAK.  
 
 
 
Om nästa kontroll är längre 
framåt i tiden än 7 dagar 
frågar systemet `Du kanske 
vill skriva ut kallelse?´ 
 
Väljs Ja öppnas då istället 
Brevproduktionen, 
väljs Nej skrivs görs en vanlig 
utskrift standars.  
 

 


