Status meldte endringsønsker DIPS Interactor for Radiologi
Forslag til endring

Beskrivelse

Begrunnelse

Status

Kommentar

Utvide feltet
for kliniske opplysninger:
a) Utvide boksen noe. Permanent.
b) Dynamisk mens man skriver.
c) Når manuelt har utvidet boks kunne
lagre permanent.
Tydeligere/større knapper for lab og
rad

a) 2-3 linjer større boks.
b) Automatisk utvidelse etter hvert som man skriver i boksen, evt.
har limt noe inn. Vinduet bør utvide seg så mye det er behov for,
alternativt inntil en viss størrelse. Noe scrolling aksepteres.
c) F.eks. høyreklikke og kunne velge "lagre boksstørrelse".

For lite felt. Tungvindt når man skal redigere. Umulig å
forholde seg til et vindu som er så lite at det kun blir
plass til 3 linjer.Det blir veldig tungt å redigere/se over
teksten som legges inn.

Delvis på plass

Delvis på plass. Nå kan man utvide feltet ved å trekke i nedre, høyre hjørnet i boksen for
klinisk info.
Feltet utvides med 1 linje ved fremtidig oppgradering.

For små knapper og liten skrift.
Forstørres! Gjerne med illustrative ikoner.

Løsningsforslag under utredning.

Sending av henvisning

Lagre til intern lab
Tydeligere tekst på knappen, og varsel
om å sende senere.

Lagre bør gi varsel om at du må sende senere.
Tydelig tekst på knapper; "Lagre til intern lab". Gjøre
bestillingsprosessen mer tydelig. Nytt navn på knappen.

Mange leter etter radiologi-knappen.
Endringsønsket meldt til DIPS
Noen legekontor har ikke sett at det finnes en radiologiløsning i Interactor.
Knappen "lagre til intern lab": Send til lab er ulogisk
Endringsønsket meldt til DIPS
innenfor radiologi. Usikkerhet om hvilken knapp man
skal bruke når man skal sende henvisning.

Sjekklister

Huske tidligere svar
i sjekklister.

Effektiviserende.

Endringsønsket meldt til DIPS

Kun aktuelt for punkter som ikke endres.
Bli enige om dette er data som bør ligge i DIPS.
DIPS: Stor oppgave som må til nasjonalt endringsråd for Interactor, og må avvente til
Interactor i sky er på plass. Oppgaven settes til fremtidig versjon.

Tjenesteyter

Velge hvilke tjenesteytere som skal
vises

Kunne hake av én gang for alle i sjekkpunkt. F.eks. om pasienten
har klaustrofobi.
Må vises i sjekklisten at dette er en tidligere utfylt verdi.
Må kunne konfigurere i Publisher hvilke sjekkpunkt dette er
aktuelt for.
Knapp under brukerinnstillinger for avhaking av foretak som skal
vises. Dele opp i ulike HF, som man kan hake av på.

Ikke alle fastlegene ønsker å få en lang liste med alle
tilgjengelige aktører i Helse Vest.

Endringsønsket meldt til DIPS

Default ved innføring: Eget foretak.

Treet i
tjenestetilbudet

Vekting av treff på undersøkelser

Vekte treff, slik at oftest brukte kommer høyest oppe. Evt. annen
løsning for vekting. De f.eks. 10 tjenestene man bruker oftest kan
vises øverst.

Effektiviserende.

Endringsønsket meldt til DIPS

Øverst el. Nederst? Visning et valg i innstillinger.
Krever uttrekk av statistikk og PHT.
Kan i dag lage favorittpakker på legenivå.

Kategori
Kliniske opplysninger

Lab og rad

Hastegrader

Redusere antall valg

Alternativt: Lage sammensatte pakker med mest brukte
undersøkelser, som f.eks. cancer colon oppfølging.
Ikke ha med hastegrader som ikke er aktuelle for fastleger.

Hastegrader
Henvisningsråd
radiologi
Sjekklister

Elektiv/ordinær som default

Endre default fra 12 uker

Riktigere.

Ferdig

Automatisk visning av råd og annen
info

Rådene må komme opp automatisk når man har valgt tjeneste.

Unngå ekstra klikking for å få frem info.

Ferdig

Bekrefte flere spørsmål ved avhaking
på ett sjekkpunkt
Regel på alder

Mulighet for å bekrefte flere spørsmål ved å svare på bare ett.

Effektiviserende.

Ferdig

Henvisningsråd
radiologi
Henvisningsråd
radiologi

Tooltip
over (risiko-)ikon i henvisningsråd.

Info om hva ikonet betyr.

Lab og rad

Lab og rad i samme bestilling
Kunne velge begge tjenester i samme
bestilling.

Ønske om å opprette felles utredningspakker med både rad og lab Forenkling av arbeidsflyt.
i samme bestilling.
Slippe å opprette to bestillinger.
Flere vil bruke Interactor.

Under behandling

Henvisningsråd
radiologi

Mer synlige råd
Tips om hvilken modalitet som er
anbefalt i treet.

Få rådene mer frem i bestillingsprosessen, så tidlig som mulig.
Stikkord på noden/tjenesten i treet, f.eks tooltip eller parantes.
Tootip over hver modalitet for råd om aktuell modalitet.

Utredes - trenger mer info

Sjekklister

Følsomhet GUL

#

Alternativt: Lage favoritt-pakker per
foretak.

Mulig med topp 10-vekting legenivå?
Mer oversiktlig nedtrekksmeny for hastegrader.

Ferdig

Ikke få opp spørsmål om graviditet på eldre kvinner og barn.

Dynamisk flate
Når man har oppe et henvisningsråd og ser at man har valgt feil
Inne i rådet kunne trykke på teksten til modalitet skal man kunne trykke på skriften i rådet (Røntgen, CT,
aktuell modalitet (røntgen, CT, MR og
MR og UL) og treet åpner seg for riktig node/modalitet.
UL) og riktig modalitet åpner seg i treet.

Løsningsforslag under utredning. Må komme som en større endring senere.

Løst i v. 4.17, som er under utrulling.

Ferdig
Rask og enkel informasjon.

Under behandling

Effektiviserende.

Under behandling

Rådene er for skjulte. For lite tilgjengelige råd.

Ønske fra allmennleger i VeRaVest-prosjektet.

Kan gjøres i Arena.
Nov. 2021: Ikke alle EPJ støtter dette, kun Infodoc. Må sende endringsønske til aktuelle EPJ.
HVIKT tar kontakt med DIPS for å aktivere dette i Infodoc.
Et ønske fra tidligere om å dele disse. Henvisningen må splittes.

