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Systemförvaltning Läkemedelstjänster
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Leveransbesked MittVaccin 220519
Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden.
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare.

Skriv ut vaccinationslista

Menyknappen Skriv ut historik byter
namn till Skriv ut vaccinationslista. Vid
utskrift efterfrågas uppgifter om
utskriftsanledning och
informationsmottagare.
Utskrift kan väljas på engelska utöver
svenska.
Nya fält läggs till i utskriften:
Vårdgivare (utskrivande enhet visas
överst i dokumentet), Sjukdomsskydd,
Batchnummer, Administration,
Lokalisation, samt plats för signatur.
Vid val av sammanhållen journal
inkluderas vaccinationer gjorda från
andra vårdgivare i MittVaccin på
utskriften. Spärrade uppgifter hos
annan vårdgivare exkluderas. Logg
kompletteras med journalanteckning
gällande utskriften.

Ange annan ordinatör vid vaccination

Sjuksköterska med behörigheten
Sköterska med delegering kommer
att kunna ange annan ordinatör vid
journalföring av vaccination. Uppgiften
blir frivillig att ange. Enbart en
ordination kommer inte att kunna
sparas för annan ordinatör.
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Signeringslistan

Sjuksköterska med behörigheten
Sköterska med delegering får
tillgång till knapparna ”Markera alla”
och ”Signera markerade” i
signeringslistan-

Bokningar

Samtliga bokningar inom samma
vårdgivare kommer att visas i
MittVaccin under Bokningar så länge
det inte ligger en inre spärr på annan
mottagning.

Ny behörighet – Läsbehörighet vårdpersonal

En ny behörighet införs –
Läsbehörighet vårdpersonal. Rollen
ger åtkomst till att läsa journal, göra
utskifter men inte att
skapa/redigera/radera/signera
information. Utöver det finns endast
tillgång till Statistikmenyn.

Dosnummer Ej valt – migrerad data från Svevac

Om dosnummer saknas från t.ex.
migrerad data från Svevac kommer
detta att visas som Ej valt i Visa
historik och Visa vaccination, visades
tidigare med -1.
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Bokningslistan (tidboken)

Åtgärd av bugg som gjorde att
bokningen blev blå (indikerar påbörjad
vaccination) trots att vaccinationen
avbröts. Bokningen ska nu inte ändra
färg.

Ordinerade vaccin

Antalet ordinerade vaccin ska visas
korrekt när man går in på
sammanhållen journal. Lista
Ordinerade vacciner tas bort helt då
den inte tillför någon information som
inte redan visas i listan Ordinationer
som finns längre upp i samma vy.

Signeringslistan – makulerade vaccinationer

Makulerade vaccinationer ska nu inte
visas i signeringslistan.

Läkemedelssupport
Om du har ytterligare frågor, vill du ha stöd i applikationen eller finner eventuella fel kan ni
kontakta IT Läkemedelssupport.
Ring Servicedesk IT/Tele - Läkemedelssupport på telefon 010 – 47 61 900,
välj Servicedesk IT och Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.
Det finns även möjlighet att Skicka in ett ärende till Servicedesk.

