Blad1

Ärende
Uppdatera status i upprättat
underlag. Önskemål, kunna
uppdatera. Nuläget måste nytt
underlag skapas.

Ansvarig
Elisabet

Vid ändrat datum för prel
hemgångsklar i
inskrivningsmeddelandet ska
inskrivningsmeddelandet endast
uppdateras och inte generera ny
kvittens på mottagande sida. ska
inte svara på frågor.

Åtgärdat
Begärt
utveckling till
1.9

Svar
ej åtgärdat i 1.9!

Prio
1

Prio 1= o
LCCP‐797

Hur vill vi ha
Felaktigt upplagt ADL måste gå
det? 18/5,
att makulera och revidera med
förvaltning tar historik.
fram ett förslag
som tas i
verksamhetsgr
uppen

Elisabet
Elisabet

LCCP‐650

Rättat i 1.8.0
och levererat

EH /KS

LCCP‐739

Vid fel kan inte ADL‐status raderas.
Man ser inte vilken som är
historik?

Inskrivningsmeddelande, ändra
datum för prel hemgångsdatum
kan meddelande inte skickas

Jira nr
LCCP‐649

1

levererat

Bör lösas genom flagga i
inneliggandelistan och på
patient när en uppdatering
skett. Då krävs ingen ny
kvittens eller att mottagaren
ska svara på frågor. OBS! vid
uppdatering måste historik
skapas

1

1

Blad1

Fys terp efterlyser bilaga för deras EH/KS
utlåtande. Eller ska de använda
generlla meddelanden?

intern
Rehabpersonal har fått
uppdrag att utforma förslag till
bilaga i sep‐17

At kan inte läsa bilaga från
At/kom?

EH/KS

Behöver utredas för att se om intern
det är sytemfel eller
handhavandefel. Testat och
kan ej återskapa, avvaktar
ärende.

Utv ADL status i vänstermenyn så
den får samma dignitet som
underlaget och inte kräver annat
meddelande och då bifogas som
bilaga

EH/KS

LCCP‐655,
LCCP‐687

Utvecklas så att
ADL ska skickas
inom 48
timmar efter
inskr för alla
spår med kom
ihåg Att göra
för
slutenvården

2

1

Blad1

Utskrivningsklar - bock
läkaransvar överlämnat till och
fält detsamma flyttas till
kvittensen för utskrivningsklar
primärvården.

LCCP‐608

Otydligt krav i beskrivningen.
Menar du så här Elisabeth
Hjelm: Användaren i
slutenvården fyller inte i
Läkanansvar överlämnat till
men vi låter fältet ligga kvar i
bilden. Användaren i
primärvården: När han trycker
på kvittera‐knappen får han
möjlighet att registrera
Läkaransvar överlämnat till.
Om slutenvården redan har
registrerat är det namnet
förifyllt men är möjlig att
ändra. Ska det vara
obligatoriskt att det är ifyllt?
Utskrivningsklarmeddelandet
uppdateras med aktuell
läkare.
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2

Blad1

LCCP‐651

När man svarat på frågor i
inskrivningsmeddelande står
det att bilagan inte är skickad.
Gäller både från öppenvården
och kommunen.

Inloggningsprobem

EH

Ej levererat i 1.9!
rättning
kommer i 1.9.0
gammal
funktion som
inte passar i
den nya
processen om
som niu ska
rensas bort så
det inte står
som ej skickat

LCCP‐717

Ssk som tidigare kunnatr
loggat in men som nu har
problem, Tieto hänvisar till
ev fel i HSA-katalogen och
att hon inte loggat in med
medarbuppdrag utan lokalt
uppdrag. Ej troligt då det
funkat tidigare. Behöver
ses över då detta är ett
generellt problem hos
flertalet användare att det
fungerar ena gången men
inte nästa att logga in
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1

1

Blad1

Inloggningsprobem

EH

LCCP‐719

Kommer till en sida utan
uppdrag vid inloggning. Vid
nya försök kan det lösa sig
och gå att logga in för att
sedan krångla nästa dag
igen

1

Går ej flytta pat. till annan avd.

LCCP‐740

Lagt in ärende, återskapat och
beskrivit händelseförlopp.

1

Slutenvården Ser inte kallelserna
till SIP såvida de inte är kallade. De
måste kunna se och skriva ut
kallelsen för att delge den enskilde
inför hemgång.

LCCP‐743

Slutenvården måste kunna se
och skriva ut kallelse till Sip
även om inte är kallad då de
har informationskyldigeht
gentemot den enskilde vid
utskrivningen enl nya
lagstiftningen. Behöver
utvecklas.

1

Mycket förvirrat i generella
meddelande funktionen.Nya
meddelanden hamnar längs ned i
listan och man får scrolla och
scrolla.

LCCP‐744

Utveckling att senaste
meddelandet sorteras överst i
listan.

2

5

Blad1

Behövs någon typ av färgmarkering
i meddelandefunktionen för att det
ska vara mer lätt överskådligt.

LCCP‐745

Förslagsvis göra varannan rad
lite grå i inkomna
meddelanden och i generella
meddelanden

2

Inkomna meddelanden, kunna
Karin
sortera på de olika rubrikerna
Är jag inne på skickade
meddelanden och läser ett så
”stannar”jag inte kvar på skickade
meddelande utan blir tillbaka
”kastad” till Inkorgen.

LCCP‐799

Kunna sortera ex på typ eller
inkommet datum
OK

2

Åtgärdat i 1.8

Behöver diskuteras i
verksamhetsgruppen

Vi får inte upp SIP:ar .Är inte
behöriga står det…? Vi ser inte vad
som bestäms utan får skicka
meddelanden och fråga. Ej
patientsäkert!

6

levererat

?

vad
säger
övriga
kunder?

Blad1

Översikt av vårdtillfällen för
patienten. Det visas för många
händelser. Ex 220 händelser

LCCP‐746

?
Information ‐ går att
minimera. Avvakta utveckling.
Behöver diskuteras med andra
kunder om vi kan sålla bort
vissa händelser ex alla
kvittenser för att minska
antalet poster i listan som
skapas.

LCCP‐747

I testmiljön återskapat, kan
rega flera fasta vårdkontakter
och en av dessa som
samordningsansvarig så visas
inte den informationen när jag
tar upp fasta vårdkontakter
under person i menyn

vad
säger
övriga
kunder?

EH/KS
Fastvårdkontakt läkare/ssk går inte
att regga samt lägga till
samordningsansv.

1

EH/KS
Det går inte att svar på ett
generellt meddelanden. Man
måste skapa nytt generellt
meddelande.

LCCP685
Inlagt
170517

1.8

Klart

EH/KS

7

levererat

Blad1

Läkaren ska kvittera. Region intern
kollar rutinen. Testat att logga
in som dsk på Stadsvikens hc
och skicka kallelse till bl a
Stadsvikens HC läkare och jag
kunde sedan kvittera
inkommen kallelse men
kvittera är nu mer dold under
"funktioner" och inte som en
egen knapp TESTA!

När man kallar läkaren till SIP.
Samordnaren kan inte kvittera.

EH/KS
Man måste skicka ett nytt
?
meddelande. Jira‐ lägg till
mottagare på patientnivå.
Diskuteras i projektgrupp och
med övriga kunder hur de ser
på detta?

Vi fick också en röd patient igår där
det upptäcktes att det inte går att
lägga till personer under generella
meddelanden. Det måste ju fixas!
EH/KS

8

vad
säger
övriga
kunder?

Blad1

Biståndshandläggarna har fått levererat
besked både från sjukhus och
närstående att det skulle vara
en SIP igår 20170510, ingen
kallelse hade kommit till deras
kännedom. I LifeCare såg
handläggaren att det fanns en
pågående SIP som hon inte
hade behörighet till. Kan det
beror på att det var endast en
SIP mellan kommunens HSR
och HC? JIra Bheöver testat
och återskapas! kola om detta
kvarstår i lev 1.0 och framåt?
KALLELSE GÅR ATT SKICKA TILL
SV; TESTAT

LCCP686
inlagt
170517

Kallelse till SIP från hc till
slutenvården. Slutenvården kan
inte kvittera kallelsen.

EH/KS

9

Blad1

Örnäsets hc skulle kalla till SIP. Får
felmeddelande. Provat flera ggr.

levererat
Felet ligger i att
utskrivnigsklarmeddelandet
inte är kvitterat av kommunen
då går inte kallelsen att skicka
från pv. Kunnat
återskapaTESTAT ÅNYO "/
JUNI OK

LCCP661

EH
När man vill se meddelanden så
kan man inte klicka direkt på
meddelandet, utan man måste gå
och klicka på inkorgen, en extra
gång och sedan åter gå och klicka
på meddelande för att se
fullständiga meddelande

LCCP663

1.9

Fel i det nya flödet.
Behöver rättas. TESTAT
ÅNYO/OK

10

levererat

Blad1

LCCP 558

Uppgifter från
inskrivningsmeddelandet
gällande den fasta
vårdkontakten som är markerad
som samordningsansvarig ska
med automatik hämtas som
kallande part till SIP mötet.

Från Tieto: Det blir ju så om
den personen är den som
faktiskt kallar i systemet?
Eller tänker ni använda
kallelsefunktionen på något
annat vis? Daniels
kommentar kvarstår - om
jag skickar iväg en kallelse
så står givetvis jag som
avsändare och som
kallande part, menar ni att
organisationen och
professionen som den
samordningsansvarige
tillhör ska stå som
kallande? Vad är i så fall
min roll - ska jag som
skickar meddelandet vara
en mottagare istället? När
en fast vårdkontakt har
bekräftats och markerad
som samordningsansvarig
SIP så kommer denne att
bli samordningsansvarig.

EH

11

2

Blad1

LCCP672

det blir dubbla bokningar på SIP
i kalender.

1.8

Orsakas av att det finns två levererat
parter från samma enhet
(skillnaden är profession arbetsterapeut och
Distriktssköterska).
Startsidan tittar i dagsläget
enbart på möten som är
associerade med enheten
och bortser ifrån
profession. Vi kan rätta
detta på två sätt: Vi tar bara
med unika förekomster i
kalendern på startsidan.
Kalendern på startsidan
anpassas att även titta på
profession (tittar idag
enbart på organisation) .
nackdelen med detta
alternativ är att det
förmodligen ökar risken att
något möte missas. Nästa
svar: 1.8.0 kommer med en
rättning så endast SIPmötet tas med en gång på
kalendern. Release till test
26/5

EH

12

Blad1

Rutan Fast vårdkontakt ska
ersättas med
Samordningsansvarig

LCCP548

Som ett steg i
utskrivningsprocessen så
ska fast vårdkontakt
bekräftas, detta är inte
samma sak som att en
person kan ha en eller flera
fasta vårdkontakter eller
ansvariga associerade.
Ingen ändring i dagsläget.
OBS! behöver förklaras för
övriga kunder så vi är
införstådda med vad
behovet är i nya lagen

1 vad
säger
andra
kunder
om fast
vkont på
flera
ställen?

LCCP697

Kan vara användarfel.
Behöver återskapas och
beskrivas i detalj.
AVVAKTAR TILL DET
HÄNDER IGEN.
Behöver testas återskapas
med
detaljbeskrivningÅTERSKAPAT
OCH FYLLT PÅ I ÄRENDET JUNI
2017, får felmeddelande
internal server error 500

2

EH
Huvudmål gick inte att skriva in.
Lite senare gick det att skriva in.
Har hänt flera användare att det
funkat av och till
EH
LCCP698

Det gick inte att skriva ut SIP‐
planen. En stund senare gick det
att skriva ut. Instabilt i systemet.

EH

13

1

Blad1

EH/KS
Vi önskar att det blir en
färgmarkering i underlaget så att vi
kan följa ärendet hur det förändras
under vårdtiden. Som det är nu så
ser inte vi hur underlaget
förändras, det betyder att alla
professioner måste kontinuerligt
gå in i alla patienter för att följa
ärendet

LCCP‐801

Diskussion ‐ hur vill vi ha det?
Flaggas i inneliggandelistan
och på patient, ärende i Jira
behövs

1 vad
säger
övriga
kunder?

Kommunens biståndshandläggare EH/KS
kvitterat samma
inskrivningsmeddelande 3 ggr samt
svara på frågor. Vid tfn kontakt
med slutenv fick de frågan varför
de kvitterat samma meddelande 3
ggr.

LCCP‐739

Testa, pga orgstruktur? Ev
ärende i Jira. Kommentar,
Varje status uppdatering
genererar nytt
inskrivningmeddelande och ge
svar från mottagaren. Kolla
pat med Annika se rad 5,
ärende 739

1

EH/KS

LCCP‐652

Kan inte öppna kallelse i
meddelande utan enbart i
kalendern. Måste åtg.

levererat
Länken att öppna kallelsen
från Inkommande
meddelanden fungerar inte.
Bör rättas. Behöver testas och
återskapas!

1.10

14

Blad1

Testa orgträd och hur det slår. intern
Svar från Tieto: Frågorna ställs
efter den enhetstyp de är. Så
kontrollera att de som inte får
upp frågor när de kvitterar
tillhör en enhetstyp och
profession som ni konfigurerat
upp så de ska få frågor när de
kvitterar. Kontrollera detta!
Detta är ingen bugg utan en
inställning ni själva kan göra i
era organisationsträd/Daniel

EH/KS

LCCP‐653

stänger
ärendet, ser
över
organisationstr
äd internt

Vid kallelse till SIP visas inte längre EH/KS
underlaget.

LCCP‐654

testas, får skapa nytt ärende
stänger
om det återkommer
ärendet, kan
inte återskapas

Kommunens socialtjänst får inte
svara på frågor vid
inskrivningsmeddelande
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0

Blad1

Var ska vi registera att patienten
tackar nej til SIP?

EH/KS

LCCP‐802

Var hämtas tfnnummer i Lifecare.
Tfn som visas var till ett
faxnummer.

EH/KS

LCCP‐803

Synpunkt från bh. ADL som ska
bifogas från slutenvården saknas.

EH/KS

LCCP‐655,
687

1.10

16

Diskussion. Förslag,
patientöversikten ny
funktionsknapp vid övriga
redan befintliga för avbryt,
tackat nej. Ärende och
utveckling

1

Tas från HSA katalogen men
felaktig pekning i Lifecare som
istället visar faxnummer i
översikt vårdtillfälle. Ska ta
telnr i första hand, växelnr i
andra hand och i tredje hand
faxnr men då ska detta framgå

1

Diskussion om när dom vill ha
det. Förslag att ADL kopplas till
gult och rött spår.
Slutenvården får en signal Att
göra skicka ADL status, 48
timmar.

1

Blad1

Back funktion i Lifecare, önskemål EH/KS
från användare.

LCCP‐804

Var i systemet? Kollar vidare.
TEST juni, går ej backa på
kommun och
primärvårdsssidan från
utskrivningsklarmeddelandet
och åter till liggaren

2

Avd 35 har glömt upprätta
underlag på en patient som man
skickat inskrivningsmeddelande.
Önskemål, det måste finns i
systemet att man måste fylla i
underlaget innan
inskrivningsmeddelandet skickas
eller annan lösning.

LCCP‐805

Diskussion. När slutenvården
registerar
inskrivningsmeddelandet ska
underlaget visas. Är
underlaget inte ifyllt ska man
dialog visas. Skapa ärende på
ec utveckling Förslag:
användaren får en dialogruta
när denne sänder
inskrivningsmeddelandet: Vill
du gå vidare till underlaget
Ja/Nej. Om
inskrivningsmeddelandet är
skickat och underlaget ej är
ifyllt ska detta aviseras under
Att göra i rött.

1

Elisabet

17

Blad1

Socialtjänsken får inget nytt
inskrivningmeddelande med
uppdaterat utskrivningsdatum.

EH/KS

EH/KS
När socialtjänsten svarar att
patienten inte är känd. Visas grönt
spår?

LCCP806

18

Testa org eller system? Testat
och det fungerar juni 2017,
inget ärende

0

Testa. Måste utvecklas.
Kombination behov och
känd/okänd. Ev behov av fler
valbara nivåer för frågor i
Lifecare? Utveckling: behov av
att kunna styra
svarsalternativen till alla fyra
färger i spår, blå, grön, gul och
röd. Nu endast möjligt med
gul och röd i skap/ändra under
inför vårdplan som
administratör.

2

Blad1

När man skriver in fast
EH/KS
vårdkontakt, kommer inte
frågan upp om man ska vara
samordningsansvarig. Fast
vårdkontakt syns inte heller i
inneliggandelistan. Detta gjort i
testmiljön. Karin Sundström
hade utbildning och skulle
demonstrera detta, när det inte
funkade. Hon kontaktade mig,
att jag skulle testa, och jag ser
samma sak. Endast om man
går in i Skapa underlag(SIP) får
man bekräfta
samordningsansvarig

LCCP701

Titta på fråga från Daniel:
svarat att fler än pv ska kunna
registrera fast vårdkontakt ex
specmott, öppenvårdspsyk m
fl
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1
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Nu när jag kvitterade som dsk
hemsjukvård på en patient så står
det att fysioterapeut XX har
kvitterat, vad beror det på?

LCCP‐814

Test juni 2017, jag kan logga in
som ssk Sofi Nordmark på
ortopedi länsklinik SY i
lifecaresvp‐
test.service.tieto.com och byta
profession till
familjehemsbehandlare och
sedan skriva in en patient. På
inskrivningen visas då att Sofi
Nordmark
familjehemsbehandlare
ortopedi SY har skrivit in
patienten. Det ska inte gå att
byta till behörigheter man inte
är behörig till inne i lifecare.
kan byta alla komponenter
oavsett vad jag egentligen är
behörig som. Ärende upplagt

Fel i visnigsvy blir låst på hemsidan
när jag väljer en av de fem senast
aktuella patienterna. Info lägger sig
på varandra

LCCP‐771

Inlagt och beskrivet i Jira

20

1

levererat

Blad1

Felaktig rubrik. När Karin öppnar
personuppgiter för en patient i
vänster meny, väljer fast
vårdkontakt sedan personuppgifter
och går åter till fast vårdkontakt då
ligger rubriken personuppgifter
kvar fast fasta vårdkontakter visas.

LCCP‐773

Inlagt och återskapat i Jira

Öppnar startsida, väljer en av fem
senaste patienter och får
personmneyn till vänster med
startsidan höger om denna. Kan
inte öppna information för vare sig
personuppgifter, närstående, fast
vårdkontakt etc. Blir låst

LCCP‐774

Inlagt och återskapat i Jira

Kontaktorsaksruta visas ej i
inskrivnigsmeddelandet vid ny
registrering

LCCP‐772

inlagt och åerskapat i jira

21

1

levererat

1

Blad1

loggat in på örnäsets hc som dsk,
väljer förstoringsglaset och fyller i
sex första siffror i personnummer,
får träff på patient väljer denna
men kan inte visa någon ny vy
genom att välja näsrstående, fast
vårdkontakt etc, sök patientvyn
ligger kvar oavsett vilket menyval
jag väljer.

LCCP‐775

Återskapat och inlagt i Jira

Avvikelse gällande patient i pilot,
kan ej se tidigare process eller fasta
vårdkontakter mm, Örnästes hc
och Stadsvikens hemtj och HSE och
avd 61

LCCP‐776

Inlagt i Jira kan ej utredas själv slevererat. Testa
29/6 780605‐
8989 Test
Kallelse Ortopedi
länsklinik

utvecklingsönskemål från hc att
kunna ange orsak till retur på
meddelande ex inskrivning

LCCP808

Inlagt i Jira

2

Stort behov av att kunna klistra in
Skypelänk i kallelsen

LCCP809

Inlagt i Jira

2
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levererat

Blad1

tors 29/6

se över rubriuker i öppen/utskrv
processen, nu finns samma rubrik
för olika funktioner ex underlag
och underlag, fast vårdkontakt och
fast vårdkontakt
Måste kunna makulera felaktigt
inskrivningsmeddelande. Råkat
skriva in en SÄBO patient som inte
ska in i Lifecare. Denna måste gå
att ta bort för att inte bryta
sekretess.

LCCP‐815

inlagt i Jira
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Blad1

utskrifter generellt, se vad som
fungerar

LCCP‐817

Följande måste gå att ta på
utskrift från Lifecare:1.
Tidigare processer med
underliggande dokument. 2.
Översikt av vårdtillfälle,
händelselogg. 3.
Inskrivningsmeddelande samt
historikposter. 4. Underlag
SPU. 5. Utskrivningsklar samt
historikpost. 6. Kallelse inkl
återtagen kallelse. 7.
Generella meddelanden 8.
Bilagor 9.
Utskrivnigsmeddelande samt
historikposter. 10.
Planeringsunderlag SIP 11.
Översikt (SIP plan)

2

Utveckla rapport för
betalningsansvar enligt ny
lagstiftning

LCCP813

Inlagt i Jira

2
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Blad1

Kommunen och sv ska inte kunna
återta en kallelse som
primärvården skickat.

LCCP816

Endast kallande part ska kunna
återta kallelsen. Nu kan ex
kommunen återt aen kallelse
som pv skickat. Meddelandet
visas inte heller i inkorgen
utan enbart röd i kalendern
hos alla tre parter, försvinner
ej från kalender hos någon
part.

1

Pascal

LCCP‐819

Från hemsjukvården har
önskemålfram kommit att
koppling till Pascal ska finnas
med i Lifecare på samma sätt
som i Meddix SVP.

2

Koppling till VAS

LCCP‐820

Streg 1 blir ett uthopp från
VAS på samma sätt som vi har
idag till Meddix. Steg 2 blir en
integration som kommer att
hanteras via
utvecklingstilläggen 1177,
dubbeldok och notifieringar.
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Blad1

Kalender
In ‐ och utmeddelande akuten
Fel i inneliggandelista

29‐jun
29‐jun
LCCP‐821

meddelande utskrivningsklar
visas på slutenvårdens
innneliggandelista som ej
skickat, trots att meddelandet
är skickat och kvitterat.
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Blad1

kt, Prio 2=dec, Prio 3=jan
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