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Leveransbesked Journalia AK
Denna version innehåller några utvecklingsärenden samt flertalet rättningsärenden.
Nedan ser du de förändringar som har störst synlig påverkan på systemet.

Utvecklingar i systemet
Möjlighet att aktivera patient från listor i Översikten

Precis som tidigare går det att i
enhetens Översikten klicka på
respektive fält för att skapa en
lista över patienter i aktuellt urval.

Ny funktion är att patientens
doseringssida kan aktiveras
från listan genom att ställa
markören på aktuell patients rad
och trycka Enter.

För att komma tillbaka till vald lista
i Översikten stäng patientens
doseringssida genom att trycka
F3 (stäng).

DOAK återgår till att benämnas som NOAK
Överallt i systemet återgår DOAK
till benämningen NOAK och
avser då Non vitamin-K orala
antikoagulantia, då NOAK är det
vedertagna begreppet för dessa
läkemedel.
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Ny meddelandekod för dosökning → doshöjning
Dosökning blir Doshöjning
Förkortning för meddelande
gällande dosökning (DÖ/DÖR)
har fått ny benämning och heter
istället doshöjning med koderna
DH och DHR.
DH = Doshöjning
DHR = Doshöjning + recept

Ny kontrollruta i AK Kontroll för uteblivna pateinter
Ny kontrollruta har tillförts vid
analys av dagens kontroller i
AK Kontroll.
Kontrollen gäller uteblivna med
kort intervall som saknar
veckodos i mg, där datum för
nästa kontroll är dagens datum.
Tanken med funktionen är att
finna dessa patienter på
eftermiddagen (i samband med
kontrollen) och kunna kontakta
dem direkt, istället för att behöva
vänta till dagen efter för att de ska
presenteras på påminnelselistan.

Ny funktion för koppling mot 1177-meddelande

Det kommer finnas möjlighet att
skicka brev till patienter via
meddelandefunktion som är
kopplad mot 1177-meddelande
istället för att skicka fysiska
pappersbrev.
Mer information kommer
separat gällande denna
funktionalitet samt vilka riktlinjer
som gäller för att kunna aktivera
denna meddelandefunktion för en
patient.
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Felrättningar av tidigare problem
Knappen Kallelsebrev fungerar korrekt

Det går nu att producera
kallelsebrev korrekt via knappen
Kallelse på patientens sida.
Knappen Kallelse:
Via denna knapp kan kallelsebrev
skapas för den enskilda
patienten. Patientens valda
kommunikationssätt är styrande.

Tidigare kommentarer hänger inte kvar i Översikten
Problemet med att
kommentar/notering hängde
kvar i patientens översikt är
korrigerat.
Tidigare kommentarer som
presenterades som dubbletter har
även korrigerats bakåt i tiden.

