LifeCare Samordnad planering
Version 3.4 + 3.5 + 3.6
Förbättringar

Lifecare Samordnad planering version 3.4 finnas tillgänglig för produktionssättning
2019-01-17, version 3.5 finns tillgänglig 2019-02-07 samt version 3.6 finns tillgänglig
2019-02-28 hos Region Gävleborg, Region Jämtland/Härjedalen, Region Norrbotten,
Region Halland och Region Örebro.

Rubrik

Beskrivning

Gäller för

Klick på pågående Sip ger olika
datum på fältet "kallelse
skickad"

Samtliga
Nu visas korrekt datum för
Kallelse skickad i SIP-översikten

SIP uppföljning för öppenvård
saknas i kallelse

Lagt till ytterligare en mötestyp Öppenvården
i SIP-kallelsen

2019: Ny beräkning
avbetalningsansvar för
psykiatrin

Efter driftsättning av 3.4
kommer beräkning av
betalningsansvar för
psykiatriska patienter inom
SPU-processen ske på samma
vis som för övriga patienter
inom samma process. Nu är
det alltså 3 dagar som gäller.

Närsjukvården

Fältet "Ansvarig
Chefsöverläkare" i aktuella
ÖPT/ÖRV-listan

Om uppföljningar är gjorda
inom ÖPT/ÖRV så hämtas
chefsöverläkare från
uppföljningsplanen istället för
från vårdplanen i slutenvården
till ÖPT/ÖRV-listan.

Närsjukvården

NPÖ ej tillfrågat ställer till
problem

Ändring för registrering av
samtycke vid Vårdbegäran och
Inskrivning. Inget alternativ är
förvalt men ett alternativ är
alltid obligatoriskt

Närsjukvården

RJH Inloggningsproblem

Ändrat inläsning av fil med
användarnas
medarbetaruppdrag

Samtliga

SIP-kallelse: Kan inte tacka nej
till möte

Även åtgärdat fel vid skicka,
acceptera, återta, kvittera
återta

Samtliga

Fel i beslutsstöd

Tillåter kommatecken i
vitalparametrarna

Samtliga

SIP uppföljning för öppenvård
saknas i kallelse

Enbart uppdatering av
användardok i 3.5

Öppenvård

2019: Ny beräkning av
betalningsansvar för psykiatrin

Enbart uppdatering av
användardok i 3.5

Öppenvård

SIP-utskrift: Flytta de Allmänna
uppgifterna så att de ligger
först ändra text i utskrift av
SIP-kallelse i samband med
utskrivning från slutenvård

Vid utskrift av SIP-kallelse till
den enskilde är rubrikerna
ändrade

Slutenvård

Önskemål om att utvärdering
inte kommer med på utskrift
innan utvärdering är gjord

Ändring i SIP-utskrift

Samtliga

Vid byte av avdelning byter
enheterna plats

Nu visas avdelningarna i
bokstavsordning

Samtliga

Registrera fast vårdkontakt

När man registrerar
vårdkontakt kan man markera
den som Fast vårdkontakt/Fast
Läkarkontakt

Samtliga

Bryt justering på gammal
uppföljning

När ny kallelse till uppföljning
är skickad inom ÖPT/ÖRV ska
inte den gamla justerade
uppföljningsplanen kunna
ändras

Öppenvård

Logga ut mer då man loggar in

Utökad loggning vid inloggning
till Lifecare SP

Samtliga

Förbättringar på user/show

Förbättrad prestanda vid visa
och redigera användare

Samtliga

Kan ej skriva in hemlös

Patient utan hemadress ska
kunna hanteras i applikationen

Samtliga

Genomför möte borde bara
kallande part kunna göra

Knappen för att ”Genomföra
möte” i en SIP-kallelse är bara
tillgänglig hos den kallande

Samtliga

parten
Parameterstyr det automatiska
uppdateringen från Navet vid
inskrivning

Uppdateringen från
befolkningsregistret ska kunna
vara avslagen i test- och
demomiljöer

Samtliga

Obligatoriska fält i SIP-kallelsen
och Spara-knappen

Tydliggör i SIP-kallelsen vilka
fält som är obligatoriska inför
sändning av kallelse

Samtliga

Mina kontaktuppgifter
obligatoriska?

Tagit bort att
kontaktuppgifterna är
obligatoriska (telnr och
mailadress)

Samtliga

Kunna se när SIP-kallelse är
skickad

Skickad tidpunkt visas nu inne i
SIP-kallelsen

Samtliga

Vissa insatser går inte att dela
ut i SIP-plan

Alla insatser ska kunna delas ut
i SIP:en. Oavsett om pateinten
själv, närstående eller externa
aktörer är ansvariga

Samtliga

Generella meddelanden avsändaren kvitterar eget
meddelande

Nu kan inte avsändaren till ett
generellt meddelande själv
kvittera meddelandet

Samtliga

Lista på deltagare hoppar runt
i insatser (SIP)

Sorterat deltagarna i
bokstavsordning

Samtliga

Kontroll/Meddelande vid
Avliden-registrering

Tagit bort 00:00 vid visningen
av patientens avlidendatum i
personuppgifter

Samtlliga

Psykiatri - Ny lagstiftning - ej
obl vårdcentral

Parameterstyrd utveckling.
Vårdcentralen är inte
automatisk mottagare av
inskrivningsmeddelandet om
patienten skrivs in inom
psykiatrin

Närsjukvården

SIP-rapport, möjlighet att visa
total på region-nivå

Rapporten hanterar och räknar
korrekt vid urval på
vårdgivarnivå

Samtliga

