
Udarbejdet af Sandra Otzen

Region Nord

Fra Vitrea Read 8.4 to 8.4.2, hvad er nyt?



▪ Docview

▪ Genvejstast til at lukke DocView: CTRL+Q 

▪ Print PDF fra Docview med sort tekst på hvid baggrund

▪ Arbejdslister

▪ Tilføj flag på requested procedure level

▪ Ventegrupper optræder i kolonne på visitations arbejdslisten

▪ Refresh iconet vises ved siden af den planlagte procedure I stedet for prioritets feltet på arbejdslisten

▪ Henvisninger

▪ Automatisk genererede henvisninger (mammografi)

▪ Planlagte ydelser og ankomst tider vises på registrerings fanen

▪ Mulighed for at ændre en planlagt procedure uden at klikke start undersøgelse

▪ Når der vælges/ændres modtager, kan der kun vælges afdeling

▪ Andre

▪ Højre klik i mediabrowser for at åben PDF i ekstern browser 

▪ Beskrivelse af procedure for besøg i besøgsdialog. 

▪ Advarsel kommer frem når der skiftes mellem farvetema og andre faner er åben samtidig

▪ Bar chart for job data

Oversigt over nye features i 8.4.2
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Docview

3



▪ Ny genvejstast for at lukke Docview: “CTRL+Q”

▪ Efter ønske vil der altid blive printet med sort tekst på hvid baggrund, når der printes til PDF fra

Docview.

Docview: genvejstast og print PDF  
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Arbejdslister
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▪ Tilføj flag på undersøgeles niveau vil blive sat på henvisningsniveau

1. Højreklik på undersøgelsesniveau og klik tilføj flag

2. Se at flaget bliver ændret på henvisningsniveau

▪ Refresh iconet bliver nu vist ved den planlagte procedure istedet for ved prioritet

▪ Ventegrupper bliver vist i kolonnen ved visitations arbejdslisten 

Arbejdslister: tilføj flag, ventegrupper, og refresh icon
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Henvisninger
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▪ Autogenererede mammografihenvisninger får tilføjet et blåt flag og ventegruppe, dog 

ikke på teknisk insufficient (BIRADS score = 0)

Henvisninger: Automatisk genererede henvisninger (mammografi)
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▪ Planlagte ydelser og ankomst tid vises på registrerings fanen for henvisningen

▪ Mulighed for at ændre en planlagt procedure uden at klikke “Start” undersøgelse

Henvisninger: Ny info på registreringsfanen, ændring af planlagt procedure
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▪ Når der vælges/ændres modtager, kan der kun vælges afdeling (ikke

hospital/sygehus):

Henvisning: Der kan kun vælges afdeling ved omvisitering
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Andre
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▪ Højre klik i mediabrowser for at åben PDF i ekstern browser 

Andre: Åben PDF i ekstern browser
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▪ Beskrivelse af procedure for besøg i besøgsdialog

Andre: 
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▪ Advarsel kommer frem når der skiftes mellem farvetema og andre faner er åben samtidig

Andre: 
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Andre: Bar chart for job data
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1. Klik “Vis” og “Vis 

opgave oversigt” 



For over 100 years, the Canon Medical Systems `Made for Life’ philosophy prevails as our ongoing commitment 

to humanity - generations of inherited passion creates a legacy of medical innovation and service that 

continues to evolve as we do. By engaging the brilliant minds of many, we continue to set the benchmark, 

because we believe quality of life should be a given, not the exception.


