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Inskrivning 

Möjlighet att ta bort fastnade poster i Vårdtillfälle - Ej godkända 

Det är nu möjligt att ta bort fastnade poster i rapporten "Vårdtillfälle - Ej godkända". 
  

 
  

Funktionen möjliggör borttagning endast för poster som fastnat (godkända vårdkontakter) i 

rapporten, det går inte att ta bort poster som inte är godkända.  

 

Om en användare försöker ta bort en post där vårdkontakten inte är godkänd visas ett meddelande 

som uppmärksammar användaren om att vårdkontakten inte är godkänd. 
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Läkemedel 

  

µ-tecknet översätts nu korrekt i e-receptets doseringsanvisning 

Tecknet µ för mikro översattes felaktigt i doseringsanvisningen till frågetecken i xml-filen för e-

recept och visades i doseringsanvisningen hos mottagaren som ett frågetecken.  

Nu översätts tecknet korrekt i doseringsanvisningen i e-recept. 

  
  

Patientuppgifter 

Ikon för kartfunktion i patientuppgifter borttagen 

Kartikonen i Patientuppgifter har sedan länge inte fungerat på grund av att karttjänsten avvecklades 

då Google ändrade sin betalningsmodell för karttjänster.  

Ikonen är nu borttagen från Patientuppgifter. 
  

 
  
  

Palestina i listan över valbara land vid skapande av reservnummer i AsynjaVisph 

Listan av valbara länder vid skapande av reservnummer har nu uppdaterats med land Palestina och 

dess landskod.  

  
  

Visning av ålder på barn under 19 månader 

Beräkningen av ålder tar nu hänsyn till hur många dagar det är i födelsemånaden. En patient som är 

född 2022-01-31 är till exempel en månad och två dagar 2022-03-02. Kodändringen påverkar inte 

vilka tidsenheter som används när åldern visas i AsynjaVisph (bara år eller månader och veckor 

osv). 
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Uträkningen liknar den vanliga subtraktionsuppställningen. När dagen i månaden är mindre än 

dagen i födelsedatumet så lånar man antal dagar i födelsemånaden (januari i exemplet).  
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