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Allmänt 
 
Denna buggfix 4 till Medusa 7.0 omfattar primärt felrättningar. 
 
 
 
 
Systemkrav – version 7.0.04 
För användande av version 7.0.04 gäller samma systemkrav som för version 7.00.00.  
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Nya länkar 
I denna version har inga nya länkar införts. 
 

 
Nya behörigheter 
I denna version har inga nya behörigheter. 
 
 
Nya systeminställningar 
I denna version har följande systeminställningar införts: 
 
System valuepair: 

   

Inga förändringar i system valuepair  
 

Stödtabeller 
 
  Inga förändringar i stödtabeller  
 
Systeminställningar: 
 

• Tilldela ny leveransorder till inloggad signatur 
Stöd för att styra om inloggad signatur förvalt skall anges som leveransansvarig på 
nya leveransordrar. Inställningen ligger under fliken – Leveransorderinställning. 
 

• Aktivera varningsmeddelande för åtgärdsdatum som ligger utanför arbetsorderns 
olika statusar  
Stöd för att styra om varning ska visas vid förändring av status på arbetsorder och 
datum på åtgärd/aktivitet ligger efter angiven status. 
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FUNKTIONSÄNDRINGAR I VERSION 7.0.04 
 
ALLMÄNT 
 

ID Klassificering Återkoppling 

27911 Bugg Översyn har skett kring den sidbläddrare som finns på listor med sökresultat i 
Medusa. Detta innebär bland annat följande rättningar: 
 
Vid sidnavigering och därefter ett nytt urval med färre poster har inte 
navigering till första sidan skett och data inte alltid visats när man bläddrat. 
 
Antal poster per sida har felaktigt förändrats vid ny sökning. 

28223 Bugg Mindre språkförbättringar genomförda på flera språk 

28230 Bugg Om man önskar förändra sparade rapportprofiler från privata till publika, så 
har inte kolumnvalen sparats vid övergången. 

28343 Förbättrad 
funktionalitet 

Översyn av namnsättning av constraint i databasen för att undvika problem 
vid uppgraderingar och när kunden haft lokala anpassningar. 

28504 Bugg Problem att visa dokument som bygger på XML-filer med inkluderat 
stylesheet efter övergång till ny dokumenthantering i version 7. Detta har 
primärt inneburit problem att visa testresultat från BTV.  
Numera sker inte nedladdning av dokument av typen XML utan dessa visas 
direkt i webbläsaren. 

 
 
ARBETSORDER 
 

ID Klassificering Återkoppling 

28106 Bugg Man har felaktigt kunnat få frågan om att stänga arbetsordern om man bytt 
status på ett ärende från arbetsordern. 

28169 Förändrad  
funktionalitet 

Ny status infört i Sök arbetsordrar som heter ”Fakturaunderlag”. Därmed kan 
man söka fram en arbetsordrar som befinner sig tillagda till ett 
fakturaunderlag, men ej ännu är fakturerade. Ny listkolumn införd: 
Fakturaunderlag som visar tidpunkten. 

28195 Bugg Namn på listkolumn för Artikelnummer på listorna för interna/externa 
åtgärder har felaktigt haft namnet Artikel. 

28202 Bugg Information från en felanmälan (gäller endast de utan helpdeskmodulen) har 
inte överförts till fältet kontaktperson på anmälaren på arbetsordern. 

28325 Förändrad  
funktionalitet 

Nu finns en inställning om varning om att det finns åtgärder med datum efter 
angivet datum i statusfältet ska visas eller inte. 
 
Inställningen sker i systeminställningar under fliken Arbetsorder och heter: 
Aktivera varningsmeddelande för åtgärdsdatum som ligger utanför 
arbetsorderns olika statusar 

28328 Bugg Vid kopiera arbetsorder och när man förändrat den eller de inventarier till 
vilken arbetsordern kopieras, har kunnat resulterat i felaktig inventarie, i det 
fall man tagit bort den inventarie som fanns på arbetsorder som kopierades. 

28419 Förändrad  
funktionalitet 

Förändring i wizard vid Skapa arbetsorder: 
 
När man skapar en arbetsorder vid valet FU-arbetsorder från ett ärende eller 
lagt till via valet FU-utrustning i wizard, så har inte FU-scheman blivit förvalt 
angivna – det sker nu. Om FU-schema saknas sätts FU-enstaka, annars det 
äldsta aktiva ännu ej utförda FU-schemat som förvalt. 
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28420 Förändrad  
funktionalitet 

När man byter inventarie på en arbetsorder av typen FU sätts nu FU förvalt 
utifrån: Om FU-schema saknas sätts FU-enstaka, annars det äldsta aktiva 
ännu ej utförda FU-schemat som förvalt. 

28424 Bugg Om man sparat en äldre arbetsorder som saknat FU-schema eller inte varit 
satt till enstaka FU, dvs en in konverterad post. Så har AO-typen inte visats 
korrekt, utan blivit Normal i rubriken då man öppnat arbetsordern. 

28427 Förändrad  
funktionalitet 

På en arbetsorder visas nu en ikon som indikerar när en arbetsorder är lagt till 
ett fakturaunderlag som ännu inte är fakturerat. Ikonen visas endast fram tills 
dessa arbetsorder är fakturerade. 
 
Funktionaliteten förutsätter att ekonomimodulen används. 

28436 Bugg Ett felmeddelande har visats när man försökt ta ut en artikel på en 
arbetsorder som inneburit negativt saldo på lager (förutsätter att 
systeminställningen aktiverad). Nu visas korrekt felmeddelande till 
användaren. 

 

INVENTARIER / SYSTEM 

ID Klassificering Återkoppling 

25580 Förändrad  
funktionalitet 

Tidigare fanns en begränsning att endast visa 50 senaste ärendena för en 
inventarie inne på inventarieformuläret. Denna begränsning är nu borttagen. 

27911 Förändrad  
funktionalitet 

I listorna Sök inventarier och Sök system och underliggande 
mina/gruppens/alla har förändring gjort som innebär att lista max är 
borttaget. Nu samma listhantering som tidigare varit på arbetsorder.  

28228 Bugg Namn på listkolumn för Invnr på arbetsordern och under fliken Relationer har 
inte visats korrekt 

28333 Bugg Om man angivet en UDI-kod och utförd en intervallregistrering av inventarier 
har UDI-koden lagts in på alla inventarier. Nu sker det endast på den första 
inventarien. 

28409 Bugg När man på en inventarie velat att registrera Senast sett har ett 
felmeddelande visats. 

28417 Bugg Uppgifter om tidigare kostnader och arbetad tid på en utrustning har kunnat 
försvinna då summeringen inkluderat arbetsordrar utan registrerade 
åtgärder. Felet tillkom i version 7 och ingen dataförlust föreligger. Endast 
presentationen som inte varit korrekt. 

 

FU 

ID Klassificering Återkoppling 

  Se ärenden 28419 under arbetsorder. Översyn för enhetligt beteende då man 
kopplar in utrustningar vid byte, kopiering eller ny arbetsorder. 

 

BESTÄLLNING 

ID Klassificering Återkoppling 

28150 Bugg Förvald leverantör kan ha blivit fel från Att beställa om det funnits flera 
leverantörer till en artikel. 
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TILLÄGGSMODUL: Hyra/lån 

ID Klassificering Återkoppling 

28180 Bugg Det har felaktigt gått att hyra ut en inventarie med pågående arbetsorder 
direkt från en inventarie. Felet tillkom i version 7. 

 
 

TILLÄGGSMODUL: EKONOMI 

ID Klassificering Återkoppling 

28169 Förändrad  
funktionalitet 

Prestanda förbättrad för att lista arbetsordrar Att godkänna. 

28505 Förändrad  
funktionalitet 

Den validering av datum som införts i version har tagits bort på status datum 
efter godkänd, tidigare skedde även kontroller på fakturaunderlag och 
faktureringsdatum. Tidigare infört inställning om datum kontroll i 
systeminställningar kvarstår för övriga status datum på en arbetsorder. 

 

TILLÄGGSMODUL: HELPDESK / ÄRENDE 

ID Klassificering Återkoppling 

27911 Förändrad  
funktionalitet 

I listorna Sök ärende och underliggande mina/gruppens/alla har en förändring 
gjort som nu innebär att lista max är borttaget såsom tidigare på arbetsorder.  

 

TILLÄGGSMODUL: BI-REPORT & BI-ANALYTIC 

ID Klassificering Återkoppling 

28234 Ny funktionalitet Nu finns stöd för att koppla samman: 
Work order -> signature 
Work Order Row -> Signature 

28235 Bugg Översättning av statusar på inventarier/system har inte varit korrekt i BI-
Analytic i datakälla: Equipment 

 
 
TILLÄGGSMODUL: PATIENT OCH LOGISTIK 

Ärende ID Klassificering Återkoppling 

25690 Förändrad  
funktionalitet 

Sök artiklar kopplade till patient har inte fungerat korrekt. En begräsning 
fanns felaktigt tidigare på patienter skulle vara aktiva, dvs ej avlidna eller 
avslutad behandling. Dessutom behandlades inte artiklar med alla 
artikeltyper och batchhantering i sökningen. 
 
Förändring i urvalsfält för kriterier för avlidna och behandling är infört. 

28119 Förändrad  
funktionalitet 

Stöd för favoritmarkering för grupp på handläggare är infört på ny 
leveransorder. 
 
Systeminställning införd för att styra om inloggad signatur ska anges som 
förval av leveransansvarig.  

28155 Bugg Rensa i Sök patient har inte rensat alla fält. 

28175, 
28176 

Bugg Hantering kring restordrar har inte fungerat. Nu ska endast plocklistorna 
innehålla de leveransordrar som är möjliga att plocka. 
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Restorderhanteringen förutsätter fortsatt att man inte opererar med att 
tillåta negativa saldon. 

28331 Ny funktionalitet Nu är det infört stöd för att kunna inaktivera ICD-koder. Detta gäller alla 
nivåer i ICD-struktur. Om en ICD-kod eller ICD-kategori är inaktiv, kan inte 
vald eller underliggande objekt väljas in på en remiss. 

28440 Bugg Rensa urval på plocklistor har inte fungerat för allt urvalskriterier 

 

TILLÄGGSMODUL: BYGG- OCH FLYTTPROCESS 

ID Klassificering Återkoppling 

28178 Bugg Export till Excel av funktionsmallar har kunnat ge ett felmeddelande och 
export inte fungerat 

28448 Ny funktionalitet Sök funktioner har förändrats från tidigare fast export till Excel, till att ha en 
rapportfunktion såsom andra delar av Medusa. Därmed kan val av kolumner 
m.m. ske innan eventuell utskrift eller export. 

 
 


