Beställning och
Svar
Nyheter R8.301

Fönstret Beställningsstatus
Möjlighet ges nu att byta svarsmottagare och/eller svarsmottagande enhet på beställningar i vyn
Beställningsstatus.

1. Öppna fönstret Beställningsstatus.
2. Markera en eller flera beställningar.
3. Högerklicka och välj Byt svarsmottagare.
4. I dialogfönstret Byt svarsmottagare,
välj den nya svarsmottagaren
och/eller svarsmottagande enheten.

5. Klicka Spara.
Urvalet för svarsmottagare
och/eller svarsmottagande enhet är samma
som vid valet Omrikta i Inkorg svar.

Fönstret Beställningsstatus forts.
Byte av svarsmottagare gör att alla framtida svar och redan inkomna
ovidimerade svar för en beställning kommer att riktas till den nya valda svarsmottagaren och/eller
svarsmottagande enheten.

Det går inte att byta svarsmottagare och/eller svarsmottagande enhet på remisser, makulerade eller
spärrade beställningar.
Informationsmeddelande visas vid försök att byta.

Ny presentation av kommentarer
Kommentarer presenteras på ett nytt sätt i fönstren Osignerat och Ovidimerat samt Inkorg svar för
följande:
Klinisk kemi och lokala analyser
Om ett labbsvar innehåller kommentarer från laboratoriet (svars-, grupp- eller analyskommentar), visas
kommentarerna i en ny kolumn i svaret och den tidigare kommentarsikonen har tagits bort.
Om tillhörande beställning innehåller beställarens eller provtagarens kommentar visas även dessa, samt
information om beställare och utförande enhet har lagts till.

Mikrobiologi och immunologi
Om en beställning innehåller beställarens eller provtagarens kommentar visas dessa i svaret
Omkommentaren är för lång för att visas direkt på skärmen, kan man föra muspekaren över kommentaren så
visas den i sin helhet.

Ny presentation av kommentarer: Osignerat och ovidimerat
Tidigare presentation

Ny presentation

Ny presentation av kommentarer: Inkorg svar
Tidigare presentation

Ny presentation

Ny presentation av analyser i provtagningsunderlag
Beställda analyser och undersökningar presenteras nu med info om rör istället för analyser.
Analyserna samlas istället under de respektive rör som de tillhör.
Analyserna kan visas eller döljas genom att klicka på pilen bredvid röret.
Rörsammanställningen längst ner på sidan har tagits bort.

Tidigare presentation
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Möjligt att dela upp en beställning i provtagningsunderlag
Möjligt att dela upp en beställning

Det går nu att dela upp en beställning med syftet
att det ska gå att beställa med olika provtagningstider
och skicka de analyser som redan
tagits till ett labb.
I fönstret kan en beställning delas upp om analyser/rör
i en beställning provtas vid olika tidpunkter.
Detta görs via knappen Dela upp beställning.
Genom att dubbelklicka på de analyser och rör som
ska flyttas samt klicka på Spara så läggs de till i den
nya beställningen. Den placeras sedan i arbetslistan.
All beställningsinformation och relevant medicinsk
information har kopierats över till den nya
beställningen.

Möjligt att dela upp en beställning i provtagningsunderlag forts.
Precis som för andra skapade beställningar måste denna nya beställning öppnas för att det ska gå att
ange planerad provtagningstid samt skicka iväg beställningen.
För att öppna beställningen från arbetslistan väljer man högerklicksalternativet Gå till beställning.

OBS! Om etiketterna för de flyttade analyserna/rören skrevs ut innan den nya beställningen skapades,
då behöver de skrivas ut igen eftersom de har fått nytt RID (Beställningsidentitet).

I Svar provbunden: Tooltip visar referensintervall och kommentarer från
laboratorier
I fliken Klinisk kemi visas sedan tidigare ikonen som indikerar att ett laboratorium lagt till
kommentarer till ett resultat. Genom att dubbelklicka på resultatet visas dessa samt resultatets
referensintervall (kolumnen Ref.int visar det senaste resultatets referensintervall).
Detta har nu kompletterats med ett tooltip för att göra det enklare att läsa informationen. Genom
att föra muspekaren över resultatet visas resultatets referensintervall och de kommentarer som
laboratoriet skickat.

