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Leveransbesked MittVaccin 220916 
 
  

Denna version innehåller ett flertal utvecklings- och rättningsärenden. 
Nedan ser du de ändringar som berör flest användare. 

 

 
Patientuppgifter 

 
 

 

Vid Lägg till ny kund med 
reservnummer är fältet ”Kön” 
f.o.m. denna release som standard 
blankt och kräver ett aktivt val för 
att spara. 

 
Utskrift av vaccinationslistan 

 

 

Vid utskrift av vaccinationslistan 
för en kund visas nu vårdgivare per 
vaccination 
 

 

 
Behörigheter/Roller 
 

 

 
 

 
Behörigheter/Roller byter namn: 
 
Sköterska → Sjuksköterska 

Sköterska med delegering → 
Sjuksköterska med ordinationsrätt 

Sköterska med adminfunktion → 
Sjuksköterska med adminfunktion 
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Tidbok 
 

 
 

 

 
Tidboken utgår nu ifrån öppnade 
tider i stället för blockeringar. 
 
På fliken Inställningar – Bokningen 
kommer det inte längre gå att 
konfigurera öppettider, 
specialöppettider, blockeringar och 
överskridande blockeringar då dessa 
inte längre används för att styra 
bokningsbar tid.  

 
Tidbok – Ny meny ”Bokningsschema” 
 

 
 

 

 
Ny meny ”Bokningsschema” 
tillkommer under fliken Inställningar 
där bokningsbara tider ställs in på 
mottagningen av de utsedda 1-2 
personerna på varje mottagning som 
ska hantera tidboksinställningarna 

 
Tidbok – Mallar 
 
Bokningsschema 

 

 
 
Upplagda mallar kan användas för att 
lägga upp samma bokningsbara 
tider för flera dagar i rad. 
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Bokningar – Ny bokning 

 

 
Kalendern som används vid bokning 
visar nu fullbokade dagar samt 
dagar som inte har öppnade tider 
som utgråade. 

 
Bokningar – Visa kalender 

 

 
Ny symbol för kalender.  
 
Vid klick på pilen öppnas inte längre 
kalendern automatiskt utan i stället 
visas direkt följande vecka.  
 
För val av specifik dag/vecka klicka 
på kalendersymbolen.  
 
Öppnade tider visas nu 14 dagar 
bakåt och 90 dagar framåt i tiden. 

 
Sammanslagning av två journaler 

 
Efter sammanslagning av två 
journaler/kundposter görs ett extra 
uppslag mot PU-tjänsten för den 
sammanslagna identiteten. 

 
Buggfix – Vaccinationer med tomma 
batchnummer 

 
Vaccinationer med tomma 
batchnummer kommer inte kunna 
registreras. 
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Buggfix – 0-bokning 

 
Åtgärdat bugg i tidbokningen där 
bokningen saknar patient, dvs 0-
bokning 
  

 
Buggfix – Ändra ordning Snabbvaccin 
 

 

 
 

 
 
 
Åtgärd av bugg som orsakade fel 
ordning vid ändring av 
snabbvaccinernas ordning i listan 
som visas vid vaccination. 

 


