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Nyt firmanavn på Web-Patient forside
I footer er tilføjet ny tekst:
”Copyright 2020 - SYNLAB Medical Digital Services l Alle rettigheder forbeholdes”

Sortering af skemaer
Når borgeren skifter mellem aktive og historiske skemaer, vil side 1 altid blive vist med standard
opsætning. Tidligere sorteringer vil være nulstillet.

Skriftfarve ændret i footer
Web-Patient skema: Skriftfarven er ændret fra hvid til grå i footeren.

PDF-fil: Skriftfarven er ændret fra hvid til sort i footeren.
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Vis flere ved valideringsfejl i Væske- og vandladningsskema
Ved valideringsfejl er visningen rettet, hvor man skulle klikke på ”Vis flere” for at se flere.
Nu åbnes ”Vis flere” automatisk, så brugeren kan se alle felter for valideringsfejl.

DAN-PSS;Pt opsummering er rettet
Opsummeringen til DAN-PSS;Pt er tilrettet, hvis der er sat flueben i første rubrik ved spørgsmålene
13a,14a og 15a under seksualfunktion (normal funktion).
Nu vises en linje med Seksualfunktion og de tilsvarende 0-værdier i opsummeringen.
Det samme gør sig gældende, hvis patienten ikke har ønsket at svare på spørgsmålene.
Førhen blev denne linje kun vist, hvis der var noget unormalt.
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I WebReq kan Web-Patient arkiv åbnes med initialer over 10 cifre.
Tidligere var det ikke muligt at tilgå Web-Patient arkiv, hvis man havde initialer med mere end 10 cifre.
Dette er nu løst.

Overskrifter rettet i Stress score;Pt
I PDF-filen for Stress scoreskemaet er overskrifterne for grupper i venstre kolonne blevet vendt på
højkant, så teksten ikke går ud over andre felter.
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Visning af delvis eller rettede Web-Patient svar
I lægesystemet vises et Web-Patient skema, som et endeligt svar med tilhørende PDF-fil.
Hvis et skema kun sendes delvis besvaret, vises resultatet KOMM og tilhørende PDF-fil.

Modtages der et skema, som tidligere har været sendt ind (enten som delvis besvaret eller hvis der er
blevet rettet i svarene), så vises rettet resultat og tilhørende PDF-fil.

Eksemplet er fra A-data
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