16. december 2019
FOR
SSPE

Mit Sygehusvalg Hot-fix 29-01-2020
Onsdag den 29. januar 2020 er Mit Sygehusvalg-applikationen på eSundhed opdateret. Her følger en liste over de rettelser som hot-fixet indebærer.
Der vises nu besøgsadresse i stedet for postadresse for sygehuse/klinikker. Dette giver brugeren et mere retvisende billede af hvor de skal behandles.
Søgefunktionen opdateres således man kan søge på ord der starter med parentes i behandlinger. Fx vaccination i ”Behandling for allergi (vaccination)”.
Ventetider opdateres nu fire gange om dagen i stedet for en. Tiderne er kl 10:00, 12:00,
16:00 og 23:00.
’999 uger(r)' vises, hvis der mangler en indberetning for enten "Ventetid til undersøgelse"
eller "Ventetid til behandling". Før blev der vist '0 uge(r)' ved manglende indberetning, hvilket var misvisende. Den 24/02 rettes fejlen således at feltet for en ventetid slet ikke vises,
hvis den ikke er indberettet.

Mit Sygehusvalg Opdatering 16-12-2019

Mandag den 16. december 2019 er Mit Sygehusvalg-applikationen på eSundhed opdateret. Her
følger en liste over de rettelser og nye funktioner som opdateringen indebærer.
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Rettelser







Under "Søg efter sygehus": Antallet af sygehuse/klinikker i parentesen for hver region i
Trin 3 stemmer nu overens med det antal sygehuse/klinikker som fremgår på resultatsiden.
Under "For sundhedsprofessionelle": Filtreringen efter offentlig/private/offentlig og privat afspejles korrekt i resultatlisten, alt efter om man vælger "frie sygehusvalg", "udvidede frie sygehusvalg" eller "udvidede frie sygehusvalg (vis kun privat)"
Under "For sundhedsprofessionelle": ”Ventetid til undersøgelse” og ”Ventetid til behandling” sorteres nu korrekt når man trykker på kolonnen.
Knappen "Kopier link" kopierer nu linket til den pågældende søgning.

Ændringer og nye funktioner













Under "For sundhedsprofessionelle": Ens valg i "Filter" og "Filtrér" på resultatsiden gemmes i hele ens session. En session udløber når fx browseren genstartes. Kompatibel med
IE7+, Chrome, Firefox e.t.c.
Under "For sundhedsprofessionelle": Nu vises søgefeltet også på resultatsiden. Herved
kan man blive på samme side når man laver nye søgninger.
Under "For sundhedsprofessionelle": Når man vælger flere behandlinger vil kolonnen
"Behandling" være låst. Dette vil sige, at man nu kun sorterer uafhængigt af behandling.
Man kan se kolonnen er låst med en lille hængelås.
I filteret kan vælges "Jeg har ret til det udvidede frie sygehusvalg (vis kun private)" for
kun at få vist private sygehuse/klinikker.
Under "For sundhedsprofessionelle": Filteret er åbent hele tiden som standard.
Boksene omkring klinikkerne på resultatlisten og Filter-boksen er blevet mindre.
Under "For sundhedsprofessionelle": Nu vises som standard følgende kolonner: "Sygehus/klinik", "Behandling", "Ventetid til undersøgelse", "Ventetid til behandling", "Data
opdateret".
Søgefunktionen giver nu mulighed for at søge på flere (ufuldstændige) ord. Fx kan man
finde "kikkertundersøgelse af tyktarm" ved at skrive "kik tyk".
Under "For sundhedsprofessionelle": Multisortering - Hold SHIFT nede og tryk med venstre museknap i en ønsket rækkefølge på kolonnerne. På denne måde sorteres hver kolonne i rækkefølge. Her vil det fx være muligt at sortere først på "ventetid til undersøgelse" og derpå på "Data opdateret". En liste kan eksempelvis have mange rækker med
en ventetid på 0 uger, men hvor data er opdateret på forskellige tidspunkter. Med denne
funktion kan man se hvilken klinik som både senest har opdateret data for den pågældende behandling og har en ventetid på 0 uger.

Det vi ikke nåede at få med denne gang
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At alle resultater vises på én side under "For sundhedsprofessionelle".
At der sorteres efter "ventetid til undersøgelse" som standard ved søgning på flere behandlinger (Denne sortering huskes dog lige så snart man har trykket på "Ventetid til undersøgelse" én gang i sessionen)
"Enter"-knappen som en genvej for at vælge sin søgning.
Søgefunktionen viser flere resultater og har flere funktioner, men viser ikke nødvendigvis
alle mulige behandlinger ud fra sit søgeord. Her kan der være behov for at søge mere
specifikt.
Mulighed for en "klogere" søgning, hvor der også søges på fx synonymer.
Man kan ikke "lukke" en visning igen efter man har trykket på enten "Adresse m.m." eller "Info om ventetider". Her kan man dog bruge "Opdater resultater" for at lukke dem
alle igen, indtil dette er løst.
Under "For sundhedsprofessionelle": Når man vælger flere behandlinger vil kolonnen
"Behandling" være låst med en hængelås. I den nuværende løsning kan man ikke låse
den op igen.
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