LifeCare Samordnad planering
Version 3.2
Förbättringar
Lifecare Samordnad planering version 3.2 finnas tillgänglig för produktionssättning
2018-11-22 hos Region Gävleborg, Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten,
Region Halland och Region Örebro.

Rubrik

Beskrivning

Gäller för

Fel i vårdplanshistorik

Nu kan historik på en vårdplan i
SVP-processen visas korrekt
Om en enhet inte har några
frågor på sig i
verksamhetsregistret ska inte
underlaget kunna sparas tomt
Ska inte behöva ha SVP/SPUprocessen påslagen för att
kunna skicka meddelanden
utanför vtf

Samtliga

Ska ej kunna skapa
planeringsunderlag utan frågor

Går inte att skicka meddelande
utanför vtf till SIP-enheter

Fel tid i meddelande
Ändrat samtycke uppdateras
inte i utskrift av SIP
SIP- rapporter - Upprättade
planer - lägger till en extra
"pinne"
Delmål i utskrift av SIP ska inte
stå i versaler
Användardokumentationen:
Länkarna till bilderna fungerar
inte

Okvitterade meddelande som
flyttas från inkorgen till
funktionen "okvitterade
meddelanden "

Möteskallelse SIP

Åtgärdat nu rätt klockslag för
meddelande
Visar nu i SIP-utskriften tydligt
om samtycket är återtaget
Om en SIP har två deltagare
från samma enhet ska enheten
bara räknas en gång i
rapporten ”Upprättade planer”
Ändrat från versaler till
gemener i rubrik för delmål i
SIP

Samtliga

Samtliga

Samtliga
Samtliga
Samtliga

Samtliga

Åtgärdat länkar till bilderna i
användardokumentationen

Vi har lagt till en funktion i
inkorgen för att visa okvitterade
meddelanden från avslutade
vårdtillfällen. Visar också en
tydlig rubrik om sådana
meddelanden finns
Ingen kommentarruta kommer
upp när man klickar på *Kallad
*under rubriken Status i
kallelsen.

Öppenvård/ kommun

Utskrift SIP: Datum för när
delmål och insatser är gjorda
Rest: Användare bör kunna
lägga till kontaktuppgifter på sig
själva - utskrift
Uppdatering av personuppgifter
vid ny inskrivning och ny
vårdbegäran

Synliggöra patientens
telefonnummer.

Ska inte gå att lägga till
uppföljningskommentar på
avslutad insats
Ändra planeringsunderlag

Ändring för Kallelse till SIPkolumn i inneliggandelistan
Barn och förälder för SIPmöten

Återta kallelse till uppföljning
saknas
Old Nexus repository obsolete.

Vi visar tidpunkt då delmål
lades upp, både i översikt och
utskrift SIP
Uppgifter om telnr, mobil samt
e-post för användaren är inlagt
på utskrift av SIP-kallelsen
Vid ny inskrivning och
vårdbegäran på en befintlig
patient i LC SP uppdateras nu
personuppgifterna från
befolkningsregister och
listningstjänst
Vi visar alla patientens
uppgifter direkt i
personuppgifter. Ska inte
behöva gå via ”pennan” för att
se allt
Tagit bort möjligheten att skriva
uppföljning på en avslutad
insats i SIP
Gjort det tydligare i
planeringsunderlaget hur man
ändrar sina egna frågor och
övergripande spår
Ändrat rubrik i
inneliggandelistan SPU för
mötesdatum SIP
Vårdenheter ska kunna se sina
underenheters SIP-möten i
kalendern och kunna kvittera
dem
Nu kan man återta en kallelse
till uppföljning ÖPT/ÖRV
Infrastruktur/förvaltning
Lifecare SP

Öppenvård/ kommun

Öppenvård/ kommun

Samtliga

Samtliga

Öppenvård/ kommun

Samtliga

Öppenvård/ Kommun

Samtliga

Öppenvård/ slutenvård
Samtliga

