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To nye skemaer tilføjet under Web-Patient
To nye skema til forløbsplaner er oprettet under Web Patient:
- MannichesVAS- score (Total);Pt (Low back pain rating scale)
- STarT-score;Pt (Subgroups for Targeted Treatment)

Vurderingsbjælken i MDI er fjernet.
Vurderingsbjælken som ses i skemaet til MDI fjernes, så den ikke længere er synlig for patienten.
Vurderingsbjælken ses kun i Web-Patient arkiv og i Pdf’en, som vises i lægesystemet.
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Kommentarfelt til brug for patienten er fjernet på skemaerne
Kommentarfeltet: ”Kommentar vedrørende dine svar” til brug for patienterne er blevet fjernet.

Sidevisning af skemaer i Web-Patient arkiv
Hvis en patient har mange skemaer i Web-Patient arkiv, vil disse fremover vises ved 25 stk. pr. side i stedet for en
lang liste. Det samme er tilfældet, hvis CPR-nummeret blankes og der søges på alle skemaer i klinikken. Der kan
stadig sorteres under de enkelte overskrifter.
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Ændringer ved kalender med måned- og ugebetegnelser
Der vises nu en kalender med måned- og ugebetegnelser, hvor datoer skal indsættes i skemaer.
Det er ikke muligt at vælge en fremtidig dato. Dette vises med et ”forbudt tegn”, når du holder musen
over datoen.
Mouseover visning på Gem-knappen er rettet fra ”Gem og afslut” til ”Gem”.

Indtastning af DD2 skema
DD2 undersøgelses datoen er for udfyldt og kan ikke ændres af lægen.
Der kan kun vælges måneder inden for seneste 2 år ved spørgsmålet omkring blodprøver i forbindelse
med skemaet. Her kan ikke vælges en fremtidig måned.
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Dato for indsendelse af skemaet vises i PDF
Den pdf-fil, som sendes til lægesystemet, indeholder nu en dato for, hvornår skemaet er sendt til lægen.

Nej til ”Ønsker samtale” i KRAM;Pt skemaet vises blankt
Ønskes der ikke en samtale, vil feltet i opsummeringen være blankt, hvor der før stod ”Nej”.

Værdier i KRAM;Pt skemaet
Kun værdien ”Nej (0)” vises som rød for lægen ved Sund kost;Pt(kost).
Kun værdien ”Ja (1)” vises som rød for lægen ved Passiv tobaksrygning;Pt(rygning)
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Tekst rettet i KRAM;Pt skemaet
Der er lavet nogle små tekstrettelser i vurderingsgrundlaget til KRAM;Pt skemaet.

Hjælpetekst under ”Alkohol” i KRAM;Pt skemaet er flyttet
Hjælpeteksten under ”Alkohol” er flyttet fra Spørgsmål 1 til Spørgsmål 2.

Hjælpetekst under ”Motion” i KRAM;Pt er rettet.
Hjælpeteksten under ”Motion” er rettet.
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KRAM;Pt skemaet ”Ønsker samtale” til Rygning er blankt
Hvis man under Rygning indtaster, at man aldrig har røget og feltet med hjælp til rygestop skjules,
så vises feltet blankt (Nej) under Ønsker samtale på opsummeringen.

På KRAM;Pt skemaet er ”Rygning ophørt, årstal” fjernet, hvis man ryger
Hvis der sættes markering i Dagligt eller Lejlighedsvis under spørgsmålet ”Ryger du?”,
så forsvinder spørgsmålet ”Rygning ophørt, årstal?” da den ikke er relevant.

Fritekst under ”Motion” på KRAM;Pt skemaet sendes med i EDI.
Tidligere blev svaret fra Hvilke typer motion dyrker du ikke sendt med i EDI’en til lægesystemerne.
Det bliver nu sendt med.
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Rettelse på ASS score;Pt (Angst) skemaets opsummering
Spørgsmål 10 blev tidligere regnet med under ”Højeste score ved” i Opsummeringen.
Dette er rettet så den ikke længere ses her, selv om den har en høj score.

Notifikation til patienten er slettet, hvis felt til mobilnummer og e-mailadresse er blankt
Hvis patientens mobilnummer og e-mailadresse er overført til WebReq fra
lægesystemet, vises disse oplysninger i REKVISITIONSOPLYSNINGER, når der bestilles
et Web-Patient skema. Blankes felterne, sendes der ikke en notifikation til patienten.
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I Web-Patient arkiv vises Initialerne på brugeren som har oprettet skemaet
I Web-Patient arkiv vises initialerne på den bruger, som har oprettet skemaet i WebReq.
Initialerne kommer sendes med over i WebReq fra lægesystemet.

Log-in felterne bliver grønne, når koden til Web-Patient er valid
Hvis patienten vil oprette en kode til login under ”Ret min profil”, vil felterne skifte farve fra
rød til grøn, når en valid kode er indtastet.

Enhed på efter vægtangivelsen
I EDI’en er der sat enheden kg på efter vægtangivelsen i Væske-vandskema:Pt(urinvejssympt)
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Opdateringer vedr. Væske-vandskema:Pt(urinvejssympt)
De tider, som brugeren fremover selv taster, vil blive listet i kronologisk rækkefølge, når de
gemmes eller sendes til lægen. Hvis der indtastes to identiske klokkeslæt, advares med en
fejlmeddelelse og det ene klokkeslæt blive markeret rødt. Klokkeslæt valideres mht. gyldig periode fra
kl. 07:00 til 06:59.
Indtastes tiden 24:00 under Klokken eller I seng klokken, ændres den til 23:59.

Værdier i ”Opsummeringen” vil kun vises med sort for patienten
Værdier i ”Opsummeringen” vil fremadrettet kun være sorte for patienten. Det er kun i Web-Patient Arkiv og i
lægesystemet, at der vises røde og blå værdier i ”Opsummeringen”, hvis resultatet er uden for normalområdet.
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Problemer med for mange tegn i navn og e-mailadresse er løst
Ved oprettelse af skema til patient eller assisteret indberetter, kunne der tidligere være problemer hvis navnet eller emailadresse indeholdt mange tegn. Dette er nu løst.

12

