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1.1  Körda rapporter raderas ej 

1.1.1 Beskrivning 

En bugg gör att körda rapporter inte raderades efter att datumets 

giltighetstid passerat. Numera löst så att rapporter raderas efter att 

giltighetstiden passerat. Bra att veta är att gamla rapporter vars giltiga till 

och med datum har passerat kommer att rensas bort. Om ni vill undvika att 

gamla rapporter tas bort så uppdatera deras "Giltig till och med"-datum till 

ett datum framåt i tiden. Test ok. 

 

 

  1.2  Kan ej manuellt åtgärda bevakningar för signering 

1.2.1 Beskrivning 

Vi har haft en bugg som gör att journalanteckningar som ska signeras efter 

X dagar inte blir signerade, detta berodde på att användare gick in under 

Kalender -> Bevakningar och manuellt åtgärdade bevakningar som berör 

journalanteckningar. Vi har nu låst möjligheten att manuellt markera 

bevakningar som berör journalanteckningar som åtgärdade i vyn. Dessa 

bevakningar kommer markeras med ett hänglås. 

För att åtgärda dessa journalanteckningar måste handläggaren gå in och 

signera journalanteckningen, alternativt ta bort den. När ickeprocesstypen 

har automatisk signering så kommer den automatiska signeringen åtgärda 

bevakningen. Testar att skapa en journalanteckning och ej signera den. 

En bevakning skapas upp. Bevakningen går ej att åtgärda vilket är korrekt. 

Signerar man anteckningen försvinner bevakningen. Test ok. 

  



Programuppdatering 1.13.12 

2017-05-03 

Sid 4 (4) 

Programuppdatering 1.13.12 

 

 

 
 

 

1.3  Det ska inte skapas automatiska journalanteckningar när. 

1.3.1 Beskrivning 

Det ska inte längre skapas upp generella automatiska journalanteckningar 

så fort ett dokument signeras. Numera skapas inte längre automatiska 

journalanteckningar när ett dokument upprättats och signerats. 

Har upprättat och signerad flera dokument under en Sol-äldre process i 

Myndighet och Utförare. Det har ej skapats någon automatisk 

journalanteckning för dessa dokument. Test ok. 

 

  1.4  Felaktig sorteringsordning - Interna beställningar 

1.4.1 Beskrivning 

På sidan Interna beställningar (utförare) har inte sorteringen för Förnamn 

eller Efternamn fungerat riktigt. När man klickar på kolumnrubrikerna blir 

sorteringen enligt standard och inte efter vald kolumn. Fixat så att 

sorteringen fungerar som förväntat för samtliga kolumner i vyn. 

Testat att sortera både stigande och fallande på samtliga kolumner, alla 

fungerar nu som de förväntas göra. Test ok. 
 
 

 

1.5  Timeout vid kontroll om en process existerar och... 

1.5.1 Beskrivning 

Vi hade problem med att planerade kontakter och handlingar att begära in 

sparades blev duplicerade i samband med sparning. Detta berodde på ett 

prestandaproblem i samband med att en kontroll för att säkerställa att en 

process existerar och att användaren har behörighet till processen. 

Förbättrade prestanda i kontrollen. Test ok. 
 

 
 


