LifeCare Samordnad planering
Version 3.1
Förbättringar
Lifecare Samordnad planering version 3.1 finnas tillgänglig för produktionssättning
2018-11-05 hos Region Gävleborg, Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten,
Region Halland och Region Örebro.

Rubrik

Beskrivning

Gäller för

Fel vid utskrift i SIP

Rättat fel som uppstod när
man försökte skriva ut SIP till
närstående
Nu visas inte avliden patient
längre i listan "Aktuella
patienter enligt ÖPTÖRV"
Nu visas telefonnummer i
inskrivningsmeddelandet
Åtgärdat: Om man klickar flera
gånger efter varandra på Spara
i planeringsunderlaget uppstod
ett fel
Kallande part justerar -planen.
Även korrigerat Justerad
Datum och tidpunkt i utskrift
av ÖPT/ÖRV-plan.
Kallande part justerar planen.
Övriga deltagare kan inte
ändra efter justering

Samtliga

Avliden patient står kvar i
"Aktuella patienter enligt
ÖPTÖRV"
Saknad av Telefonnummer i
inskrivningsmeddelandet
Assessment holder sparas utan
assessment

Alla parter kan justera
vårdplan enl. § i ÖPT/ÖRV

Vårdplan ÖPT/ÖRV. Övriga
deltagare kan ändra,
klarmarkera, dela ut och göra
ändring trots att planen är
justerad
Ändringar för Min Plan oktober 2018

Ändring för Antecknat av:
den som sist sparade SIP:en
Avgränsning: Det nya fältet
visas inte i Lifecare SP.
Hur gör vi med ”gamla” SIP:ar
som saknar denna
registrering?
Hämta istället ”Antecknat av”
från den som upprättade
”SIP-en”.
Tidpunkten efter Antecknat av
Vi ändrar till tidpunkten då

Öppenvård/Slutenvård

Samtliga
Samtliga

Samtliga

Samtliga

SIP:en senast ändrades.

Datumordning på
uppföljningsmöte ÖPT/ÖRV
Patientunderskrift på
uppföljningen ÖPT/ÖRV
Avböja SIP kallelsen

Kontrollfråga vid Avsluta
planering (SIP)
Återuppta avslutad SIP
Kallelse till SIP
Återta kallelse till uppföljning
saknas
Önskemål om ADL i sidomeny

Behov av fler val i
utskrivningsmeddelandet
utskriven till
Användardokumentation
Lifecare SP

Regression från LCCP-2016

Ändrat till kronologisk
ordningen på Uppföljningar i
vänstermenyn
Lagt till möjlighet till
patientunderskrift i ÖPT/ÖRVplanen
Meddelande utanför vtf
skickas nu när man avböjer
SIP-kallelse
Extra kontroll vid Avsluta SIP

Närpsykiatrin

Kan nu återuppta avslutad SIP
Ändrat rubriker på
mötestyperna i en SIP-kallelse
Delvis åtgärdad i 3.1. Resten
kommer i 3.2
ADL är inlagd som en egen
funktion/del i SPU-processen
och visas i vänstermenyn
Kompletterat tidigare gjord
utveckling i LCCP-373 med 3
ytterligare val
Användardok klart för Patient,
SIP, SPU, SVP och ÖPT/ÖRV.
Återstår Rapporter och
Administration.
Åtgärdat för Norrbotten: Om
parametern "Endast slutenvård
kan justera vårdplan ÖPTÖRV"
var påslagen så kunde bara
kallande part skriva
dokumentation i uppföljningar.

Samtliga
Samtliga

Närpsykiatrin

Samtliga

Öppenvård/kommun

Öppenvård/kommun
Samtliga (Ifylles av slutenvården)

Samtliga

Samtliga

Samtliga

