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BHV  
 

Tillväxtkurva 

Licens för Tillväxtkurvor är uppdaterad. Denna licens gäller till och med 2022-12-31.  

   

 

 

 

Ny presentation av webbsidor i externa uthopp 
Webbsidor som öppnas inifrån AsynjaVisph som externa uthopp har fått ett nytt utseende då de 

öppnas i webbläsare chromeExt. Menyfältet högst upp har nya knappar och nu finns möjlighet att 

förstora och förminska texten. Inställningar för vilken webbläsare som ska användas görs genom en 

central inställning i AsynjaVisph. 
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Kassa  

  

 Kryssruta i Kassa inaktiverades i vissa lägen 

Tidigare blev kryssrutan "Exp.avgift" utgråad i kassan i vissa lägen. Nu är detta åtgärdat. 

Detta gäller enbart privata enheter. 

  

 
  
  

Lab 
 

Dubbla svar i instrumentflik i LabCenter. 

I instrumentfliken visades dubblett rader för vissa analysresultat.  

Efter rättning visas endast en rad för varje resultat 

 

Konsultationsärende 
 
Plats för längre namn i presentationsvyn för konsultationsremiss 

Textfältet för remittent i presentationsvyn för konsultationsremiss har utökats, så att längre namn 

får plats utan att klippas av. 
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Patientuppgifter 
 
Förtydligande av tooltip för LMA-kort 

Tooltip-texten på knappen med tre prickar bredvid fältet LMA kortsnummer i patientuppgifter har 

förändrats. Nu visas texten "Historik för LMA-kort där giltighetstiden passerats. Ändringar som 

görs för giltiga LMA-kort visas inte". Tidigare visades bara "Historik för LMA kort". 

  

 
  
  

AsynjaVisph generellt 

Kortkommandon i AsynjaVisph 

I en tidigare version introducerades ett fel som gjorde att det visades en blank sida när användare 

valde "Kortkommandon" via frågetecknet - Hjälpavsnittet i AsynjaVisph (längst till höger). Detta 

är nu rättat. 

  

 
   
 

Webcert 

Korrekt benämning i Journalinnehåll för Intyg via Webcert 

Under kolumn - mottagare i Journalinnehåll, Intyg via Webcert, har den hårdkodade texten "Mina 

intyg + Försäkringskassan" ändras till "Mina intyg + Mottagande myndighet".   

 

Denna text visas då ingen mottagare finns med i statusuppdateringen från Webcert i samband med 

att ett intyg skickas i Webcert. 
  

 


