Nyheter SIEview v 1.1
Generellt
Information om spärrad folder
När en patients folder är spärrad i någon av de databaser som ingår i vald söknivå genereras en
i-ikon på Patientöversikten och Patientjournalen. I-knappen innehåller information om vilken/vilka
databaser foldern är spärrad i.

Hjälpfil
Användarmanualen finns nu tillgänglig elektronisk inne från SIEview. Nås via knappen Hjälp.

Patientöversikten
Kollapsade fält
Det är nu konfigurerbart om ett fält i Patientöversikten ska vara öppet eller kollapsat när
översikten öppnas.
Syftet är att användaren ska göra ett aktivt val för att ta del av informationen.
Det framgår på fältet om det finns information och det loggas i SIEview-databasen när
användaren väljer att öppna fältet.

Spärrade vårdkontakter

I fältet med vårdkontakter är nu spärrade vårdkontakter märkta med ett stopp-tecken. Tidigare
framgick att en vårdkontakt var spärrad enbart via en tooltip.

Patientjournalen
Val i utskriftsdialogen
Kryssrutorna för att välja att skriva ut detaljer på Ordinatiner/Recept och kommentarer på
Mätvärden var tidigare förvalt ikryssade. Detta är nu ändrat så att rutorna förvalt är omarkerade.

Journal
Filtrering personalkategori
Det finns nu möjlighet att göra en filtrering av innehållet under noden Journal genom att välja
en/flera personalkategorier.
Förvalt är alla personalkategorier.

Information
Pga de nya filtreringsmöjligheterna – Avdelning/grupp och Personalkategori – har visningen av
vårdkontakter förändrats.
De vårdkontakter som visas under noderna i Patientjournalen är de som innehåller information.
Tidigare visades samtliga vårdkontakter under noden Journal oavsett om det fanns någon
journalinformation eller inte. Men detta är alltså ändrat nu.
OBS! Under noden Läkemedel visas dock databaser och vårdkontakter inom vald söknivå
(Databas, Domän, Region, Arkiv) pga att SIEview inte får information om huruvida det finns
ordinationer utifrån vald filtrering förrän man öppnar en mapp.
Förändrad layout på läsytan
Informationen i aktivitetshuvuden är nu uppdelad i två rader, samt att färgmarkeringar skiljer
aktiviteterna åt.

Remiss
Mappstruktur under noden Remiss
Noden remiss styrs nu utav kryssrutorna under trädstrukturen, vilket innebär att man kan få
remisserna strukturerade utifrån databaser och aktivitetsmappar. Dock sker ingen mappning
utifrån vårdkontakt pga att SIEview inte får information om vårdkontakt per remiss.

Lab/Undersökningsresultat
Förtydligande om lång kommentar
I detaljvyn för ett resultat syns en eventuell kommentar till resultatet, det är nu förtydligat med ”…”
om kommentaren är längre än vad som syns i detaljvyn.
Referensvärde i tooltip
Då man vilar muspekaren på en cell i lablistan visas en tooltip innehållande viss information om
resultatet. I denna tooltip har nu även analysens referensvärde lagts till.

