
Sida 1 (5) 

Lifecare – Releasenotes 2021 w20 

Innehåll 
Här kommer en kortfattat sammanställning av innehåll i release 2021 W20 som läses in 
i produktionsmiljön 2021-06-02 kl.19-23.59.  

Vissa funktioner är levererat i tidigare leveranser men detta framgår av texten. 

Vissa funktioner kräver konfiguration av Uppsala kommun innan den blir tillgänglig i 
produktionsmiljön. Detta framgår av texten.  

Utförlig information om modulerna och funktioner finns i respektive moduls handbok. 

Lifecare Utförare 

Ändringar i Månadsrapportering 

• Ändring har gjorts om i sökfält Brukare till att 6 tecken behövs för att kunna 
söka på namn eller personnummer, detta på grund av att den har upplevts 

som långsam att läsa upp information.  

• Det går inte att rapportera framåt i tiden, det är möjligt att rapportera in tid på 

innevarande månad samt tre månader bakåt. 

• Sortering är ändrad, när månadsrapport öppnas så är sökresultatet alltid 
presenterat med nyaste posten överst.  

Hantera perioder – ersätter paus (OBS: Används ej av Uppsala kommun i nuläget) 

• Ny funktion som ingår i Lifecare Utförare 

• Innebär att man kan sätta perioder på en insats tillfälligt eller regelbundet. 

• Hantera perioder kan användas för att uppfylla kravet på socialstyrelsens 

månadsstatistik gällande antal dygn på korttidsvård samt om insatsen 

utfördes den sista dagen i månaden.  

• Roll som ska hantera perioder behöver funktionsbehörighet ”Hantera 
perioder” på url EC Client services. 
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Ändring i insatsvyn 

• I och med att hantera perioder skapades så har ändring skett i insatsvyn på 

placering av detalj och insatstext. De är placerade i en varsin flik istället för 
under varandra.  

Ny startsida vid sök av brukare 

• När man söker upp en brukare som utförare eller utförarpersonal så är 
startsidan flyttad från personuppgifter till journalanteckningsvyn. 

Rättningar 

• Socialstyrelsen har nytt kodverk Bedömt behov av insatser har ersatts med 
inriktning på stödet  

• På insatser med endast resurs i detalj gavs ingen signal i verkställighet avgifter 
när verkställighet stängdes.  

• När defaultvärde på planeringsenhet ändrades på brukaren så skickades signal 

i verkställighet avgifter  

• När utföraren sparade utan att ha gjort någon ändring i verkställighet så 

skickades signal i verkställighet avgifter  

• Notifiering på beställning ledde inte till rätt beställning (OBS: Används ej av 

Uppsala kommun i nuläget) 

• Det gick inte att koppla resultat till rubrik som har märkord KVÅ  

• Visningsfel när LHSL-uppdrag avslutas innan startdatum för åtgärd i uppdraget 

är uppnått. – I Lifecare Utförare kommer åtgärden att visas i beställningsvyn 

med följande text ”Avslutad före startdatum”. I insatsvyn visas inte åtgärden 
alls.  

Lifecare HSL 

Administrera Frastexter 

• Utökad möjlighet att lägga upp frastexter på ”resultat” av KVÅ åtgärder. 

Texterna kopplas nu till resultat av aktuell KVÅ. Kräver konfiguration. (Update 
2021 w16) 

Spärr inom en vårdgivare (KRAV 8.1.73-76) 

• Med funktionsbehörigheter på URL ”EC. HSLJournal” kan information spärras. 
Detta görs i patientmenyn ”Journal”. Se handbok för detaljer. Kräver 
konfiguration. (Update 2021 w12) 

Återöppna avslutad journal  

• Det är nu möjligt att återöppna en avslutad journal. För att detta ska vara 
möjligt krävs funktionsbehörighet på URL ”EC. HSLJournal”. Observera dock 
att endast journalen öppnas. Åtgärderna i journalen är avslutade. Kräver 

konfiguration. (Update 2021 w07) 

KVÅ koder 

• Årlig uppdatering. (Update w12) 
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Toppmeny (Update 2021 w12) 

• Toppmeny, journal: Förvalt visas nu pågående journaler. Filterfunktionen är 

kompletterat med aktuella och avslutade journaler. Möjlighet att ”gå vidare” 
till patientöversikten. 

• Toppmeny, vårdbegäran: Möjlighet att gå till detaljvyn och vidare till 

patientöversikt om det finns en journal. 

Bedöma behov av åtgärder (UK enligt särskild överenskommelse) 

• När användaren tar ett ställningstagande "Bedöma behov av utredning" på en 
vårdbegäran och patienten har minst en vårdprocess så är valet "Koppla till 

pågående vårdprocess" förvalt. (Update 2021 w12) 

Följa upp (UK enligt särskild överenskommelse) 

• Ny funktion för att följa upp behandlande åtgärder. (Update 2021 w20) 

Hälsoplan 

• Filter kompletterat med ”Yrkesbeteckning”. (Update 2021 w 12) 

Signeringslista utskrift 

• Funktion för att skriva ut signeringslista för KVÅ åtgärd. Det finns tre alternativ. 
Dag, vecka månad. (Update 2021 w12) 

Senast dokumenterat 

• Förbättringar gällande sortering och sökfunktion (Update 2021 w16) 

Att göra 

• Utförda och ej utförda åtgärder kan nu sparas utan att signeras direkt. (Update 

2021 w16) 

• Utökad filterfunktion: Möjlighet att filtrera på mer än en ”Tagg”. (Update 2021 
w20) 

Planerade åtgärd 

• Ny funktion för att markera ” Ingen notifiering på hemskärm, patientöversikt 
eller på ej registrerat” då ”annan personal” ska utföra åtgärden. (Update 2021 
w16) 

Delegering 

• Delegering, följa upp, filter: När man söker efter delegeringar med planerat 
uppföljningsdatum under perioden ser man inte delegeringar som har gått ut, 

såvida man inte markerat den nya kryssrutan i filter. (Update 2021 w16) 

Lifecare Planering 

Felrättning: 

• HSL åtgärder från Lifecare HSL som saknade startdatum visades under 
verkställda insatser/åtgärder  
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Lifecare Mobil Omsorg (LMO) 

Förbättringar: 

• Registrera HSL åtgärder: Vid flera tider så får nu användaren välja tiden som 

ska signeras. Ingen tid är förvald.  

• Registrera HSL åtgärder: Ändrat texten från Spara till Signera. 

• Registrera HSL åtgärder: Om HSL åtgärden är signerad som ej utförd så kan 
man nu även avböja besöket.  

• Registrera HSL åtgärder: Inte längre obligatorisk att klicka i 

"läkemedelskontroll" vid ej utfört.  

Felrättning 

• HSL åtgärder från Lifecare HSL som saknade startdatum visades under 

insatser.  

• Gick inte att klicka på brukarens adress för navigering om telefonen hade 

Android 11.  

• När dokumentation skrevs så startades alltid meningen med liten bokstav.  

• Om brukaren hade flera olika insatsperioder så visades alla perioder under 

insatser i besöket, inte bara den pågående.  

• Det gick inte att registrera NFC tag/etikett om brukaren hade långt namn  

• Flera pågående besök kunde visas i Min dag  

• Stabiliserande åtgärder  

Lifecare Handläggare 

IBIC-uppdateringar 

• ICF område d138 ”Att ta reda på information” har ersatts med ny kod d134.  

• Kodtexten för personkrets har uppdaterats,  

Beslutsmeddelande – text från förslag till beslut (KRAV: 4.2.3.8) 

• Om handläggaren har skrivit Förslag till beslut i en IBIC-utredning, då kommer 

denna text att tas in vyn där handläggaren skriver beslutsmeddelandet. Syftet 

med detta är att kunna återanvända den texten och samtidigt göra lämpliga 
justeringar.  

Buggfixar: 

• Ett felmeddelande kunde visas avseende beställd kvantitet på insatsen ifall 

man jobbat med schablontider på insatserna, detta är rättat.  

• När SFB-beslut registrerat på en ny person, så kunde felmeddelande avseende 
journalanteckningar visas. Detta är nu rättat.  

• Utredningar som följde den generella utredningsprocessen, där blev inte 
processteget utreda markerat ifall att utredningen saknade insats Utredningen 

fick inte heller status avslutad om utredning saknade insats. Detta är nu rättat. 
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Lifecare Avgifter 

Rättningar: 

• Notifiering verkställighet. Organisationen blev inte förvald när 

avgiftsutredningen startades från notifieringens detaljvy. Rättat  

Lifecare/Procapita Ersättning 

Inget nytt i denna leverans 

 

 


