Viktigt säkerhetsmeddelande
Datum: 2018-11 -02
System: LiiV webb version 1.3.0-3

Till LiiV:s användare,

Det har nyligen kommit till vår kännedom att det finns en bugg i LiiV webb
version 1.3.0-3. Buggen medför att information om ett läkemedel kan sparas
felaktigt som information för ett annat läkemedel. Detta kan förekomma då
en användare har flera fönster eller flikar öppna i samma webbläsare
(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari m.m.) och arbetar simultant med
att läsa eller föra in information om flera läkemedel.
Vi arbetar med att lösa problemet. Under tiden ber vi er att inte arbeta med
flera fönster eller flikar öppna samtidigt i samma webbläsare när ni arbetar i
LiiV .
Vi ser mycket allvarligt på felet då det i förlängningen kan leda till fördröjd
eller felaktig läkemedelsbehandling. Användare som har arbetat i LiiV med
flera fönster eller flikar öppna i samma webbläsare, bör snarast kontrollera
de uppgifter som har blivit införda på detta sätt.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta orsakar och hoppas att ni i
och med detta säkerhetsmeddelande har fått tillräckligt med information om
problemet. Löpande information om ärendet publiceras på
eHälsomyndighetens hemsida: www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/liiv och
vi uppdaterar er via mail när problemet är åtgärdat.
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Detaljerad problembeskrivning:
Problemet uppkommer vid arbete i LiiV webb då flera fönster eller flikar
öppnas i samma webbläsare för att simultant läsa eller redigera
informationen om olika läkemedel. Om en användare loggar in i LiiV webb för
att exempelvis redigera information om läkemedel (1) och samtidigt öppnar
ett nytt fönster/flik med information om läkemedel (2) för att sedan återgå till
den första fliken och redigera informationen om läkemedel (1) kommer
informationen att sparas i det fönster/flik som användaren senast loggade in
på, i detta exempel kommer den redigerade informationen att sparas på
läkemedel (2).
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Det kan innebära att redigeringen inte hamnar på den produkt/artikel som
användaren avsett.

Om ni har ytterligare frågor i ärendet vänligen kontakta oss genom:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Med vänliga hälsningar,
Magnus Adolfsson

Camilla Hallström

Produktansvarig LiiV och
VARA

Kvalitetsansvarig

Produktägare LiiV och
VARA
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Karin Apelgren
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