Release 2016.12.21
Ny inloggningsmetod
Möjlighet till inloggning med Vård-ID (SITHS-kort):

Inloggning med autentisering via Active Directory
Möjlighet till inloggning där Safe-Doc gör en check mot AD-katalogen istället för mot lösenorden i SafeDoc så att lösenordet stämmer överens.

System-ID och licenstak
På inloggningssidan presenteras kundens system-id som kan hjälpa Safe Care att supportera samt visar vilket
licenstak kunden har och det aktuella användarantalet. Se nedan:

Glömt lösenord
Om du har en giltig e-postadress inskriven på personalkortet så kan du klicka på ”Glömt lösenord?” och få
ett nytt lösenord via mail.

Brukarinformationen
Foto på brukaren
Foto kan infogas direkt i visningsläget.

Utökad rättighet
Utökad rättighet för att kunna ändra information i brukarinformationen. Möjlighet finns att skriva ny
information men det krävs utökad rättighet för att kunna ändra information. Avser ej bilden, som kan ändras
utan utökad rättighet.

Gallringsundantag
När en brukare som är under 18 år lägges till i systemet så skapas automatiskt en markering för
”Gallringsundantag” på brukarkortet. Se nedan:

Loggning
Markören visades som en ”hand” när man förde den över en rad i resultatlistan. Raden var inte klickbar så
nu visas markören bara som ett streck.

Journaler
Du får en varning när du försöker signera någon annans sparade anteckning. Se nedan:

Vi har plockat bort rutan som räknar ner antal tecken när man skriver en journalanteckning. Nu kan man
skriva hur mycket text som helst. Se nedan:

Genomförandeplaner
Hjälptext
Hjälptexten till inskrivningsrutorna visas när jag klickar i inskrivningsrutan. Se nedan:

Ändring av text
Texten överst i genomförandeplanen är ändrad enligt nedan:

Överst i avslutade delar av genomförandeplanen så visas en rad med liten text – skapad, avslutad och senast
uppdaterad. Se nedan:

Varning när avslutar plan
Varningsruta när man avslutar genomförandeplanen har text anpassad efter länkens namn. Heter länken
”Individuell plan” så kommer det att stå ”Vill du avsluta hela Individuell plan”.
Infoga bild i genomförandeplan
Möjlighet att infoga en bild i genomförandeplanen. Detta kräver att man använder ny webbläsare t.ex. IE11
eller Crome. Bilden lägges till i visningsläget för hela genomförandeplanen och måste sparas eller signeras
för att ”fastna”. Se nedan:

Historiken
Historiken visas med ljusblå text. Se nedan:

Filhanteraren
När du laddar upp en fil i filhanteraren så automatlänkas filen till den journal där du befinner dig och samma
fil kan bara länkas en gång. För att kunna länka samma fil igen till en annan del i systemet, måste du ladda
upp filen på nytt och den länkas till den del i systemet där du befinner dig.

Statisk statistik
Delegationslista
Delegationslista presenterar befattning på beslutsfattare. Se nedan:

Personer utan genomförandeplan
Denna parameter visar personer som INTE har någon påbörjad genomförandeplan. Se nedan:

Inaktiva brukare
Nu visas brukare inaktiverade under sökt tidsintervall och på den avdelning som var boendeavdelning vid
tillfället för inaktivering. Se nedan:

Delegeringar
Signering digitalt – nya länkar
Man fyller i delegeringsblanketter på samma sätt som förut. Innan de är signerade av den delegerade
personalen så finns delegeringen under länken ”Mina utfärdade delegeringar” under rubriken ”Ännu ej
godkända delegeringar”. Se nedan:

När den delegerade personalen har åtagit sig den delegerade uppgiften så ligger delegeringen under rubriken
”Godkända delegeringar”. Se ovan.
Den delegerade personalen kommer att ha en länk på startsidan under rubriken ”EJ GODKÄNDA
DELEGERINGAR”.

Den delegerade personalen klickar på länken och den aktuella delegeringen. Följande sida visas:

Klicka på ”Härmed åtager jag mig den delegerade uppgiften”.

Delegeringen är härmed godkänd och signerad. Se nedan:

Den delegerade personalen kommer att ha en länk ”Mina delegeringar” där de kan se sina godkända
delegeringar. Se nedan:

Kommunavgifter
Ändrad beräkning så att en person som fyller 65 år inte räknas som över 65 år förrän året efter brukaren
fyllde 65 år och inte i samband med födelsedagen.

App
Menyknapparna på fliken Safe-Doc i appen ser nu snyggare ut samt nya förbättringar.

e-Läkemedel
Möjlighet att ha en kombinerad roll som administratör och sjuksköterska. Ange den kombinerade rollen
under ”Administrera roller” i e-Läkemedel.
Vid inloggning i e-Läkemedel så kommer man alltid in som sjuksköterska men har möjlighet att växla om
till administratör utan att logga ut och in igen.

Familjehem
Flera nya förbättringar + faktureringsdel för uppdragsgivare samt ersättning till familjehem.

