
Idnr.

Timer

Prioritet

 (1-3-5)

Person/afd.

speciale

Ønske Forslag til en løsning 

fra stiller

Medcom kommentar SYNLAB kommentar Konklusion fra Brugermødet

1 5 Praksis ZOOM knap så det er let at forstørre eller formindske de meget små bogstaver. 

Eller måske et layout hvor de mange informationer er præsenteret på en mere overskuelig måde.  

Man kan bruge internettets zoom funktion.

2 5 Praksis At årsag til måling af D-vitamin kommer frem når lægen gemmer webreq og ikke først når webreq 

skal skrives ud i forbindelse med blodprøvetagningen

Den skal kigge på prøvetagningsdato, 

derfor kan det ikke ændres. 

3 10 5 RM I 1 til 1 substitutionen af Back-End til Admin har vi lige en bemærkning fra Region Midtjylland.

Hvorfor mon overskrifterne er forsvundet på mange felter og i stedet sat ind i feltet?

Det er lidt forvirrende at det er et miskmask mellem flere modeller.

I den gamle Back-End var dette mere systematisk.

Se fx felterne Projektanalyse, Sortering, Afpipetteringstekst, Synonymer

Dropdown menuerne er også mere ulogiske i Admin end i Back-End.

I Back-End er der også en overskrift og så er drop-down menuen på feltet.

Sådan er det ikke i Admin

Se fx felterne Prisgruppe, Format på PTB'ens glasetikette og stregkode.

Mvh Uffe

Vi foreslår at alle fejl og 1:1 laves først 

og derefter tages stilling til disse nye 

ønsker. Flyttes til næste møde.

4 30 3 Praksis Stort ønske om man kan lave markering, så man kan se der ligger aktiv skema til patient, ligesom 

vi kan se, om der ligger gemt blodprøveseddel

skal laves noget i WebPatient og 

Webreq. Hvad er det (x) skal vise? 

Samme sag på ID 14

5 5 Praksis Kunne det være en ide til ny webreq at man kunne se/vælge DSAM laboratorieprofilerne og evt. 

indlæse dem på en nem måde og gøre dem til klinikprofiler. Hvordan skulle opdateringer så 

kunne slå i gennem?

Det er laboratoriernes opgave at holde 

dem ajour.

6 10 3 KBA Kolding At lab. Administrator selv kan flytte gemte og hotel rekvisitioner fra et yder nr til et andet i 

forbindelse med praksisoverdragelse. 

Kan sammen holdes med ID 10!

7 5 1 WebERFA 

møde

Webreq ADMIN: Vil gerne have det sådan at man ikke både kan sætte analysepris og prisgruppe 

op på en analyse,- da begge ting bliver vist,- kan det laves så kun et af felterne kan være udfyldt? 

Pga. at begge ting vises i FE hvis de er sat på. ??

8 5 1 WebERFA 

møde

WebReq ADMIN: Under Personale:

Ønskes at man også kan sætte cpr.nr ind med bindestreg,- om den så bare skal fjernes eller 

begge kan stå der er lige meget.  Ville også være godt hvis man kunne søge på mere en ét navn

Det laver vi

9 50 3 WebERFA 

møde

Webreq ADMIN: Kommentar felt i Admin under Rekvirent, hvor man f.eks. Kan skrive hvis man 

har overskrevet ydernummer med dato.

De vil gerne have historik.  

Tidskrævende men kan laves, evt. 

udsætte til næste brugergr. Møde 

10 20 3 WebERFA 

møde

 Mulighed for at lave en kopi af den eksisterende rekvirent i stedet for at overskrive, så profiler, 

rekvisitioner osv. Ligger på den nye. (hvad så hvis de laver kopi af en til to nye der nu over 

tager??? Mulighed for at sige at rekv. På hotel med ja/Nej?

Tidskrævende men kan laves, evt. 

udsætte til næste brugergr. Møde 

11 50 3 WebERFA 

møde

 Herunder også snak om at kunne fremdatere opstart på rekvirenter/ analyser, så man kan 

forberede og ikke lave det lige når det skal være!

Meget omstændigt! evt. udsætte til 

næste brugergr. Møde 

12 5 WebERFA 

møde

Fejl der er melt ind til ADMIN: Sager der er meldt ind vil de gerne have på hjemmeside eller i 

Admin, knap hvor man kan åbne op, for. Under den lille mand. Har sagt at det skal afvente at vi 

har lavet næste opdatering…. Men måske er alle fejl væk der ….

Vi vil i stedet få løst alle de sager med 

indmeldte fejl til næste opdatering

13 20 1 PLO 

undervisning

Ønsker at når man ved reitereringer i Webreq får mulighed for at kunne skrive den første 

bestilling (0) ud og at de andrer bliver lagt på Hotel

Vi laver det sådan at hvis man trykker  

udfør ved en reiterering, så udskrives 

den første og resten ligges på hotel.

14 PLO 

undervisning

Efter Webpatientarkiv ønskes antal i () på samme måde som ved Hotel og Gemt Doblet af ID 4

15 10 5 Praksis Ønsker at når man vil redigerer en eksisterende profil, så skal man også have adgang til at tilføje  

hele klinik og laboratorie profiler, eventuelt fra dropdown menuen

Man kan indlæse en eksisterende profil 

og oprette en ny profil ud fra denne.

16 200 5 Rigshospitalet, 

afd. for 

Patologi

Det har tidligere været oppe, at rekvirenter skal kunne vedhæfte diagrammer til rekvisition er i 

Webreq. Det gælder særligt tandlæger og øjenlæger. Hvor langt er vi i processen?

Det er et stort ønske fra RH og en fordel ift. patientsikkerhed at det bliver muligt.                                 

Gert Tams Larsen

IT-Bioanalytiker

Direkte: 35 45 13 88

Mail: gert.tams.larsen@regionh.dk

Der fokuseres p.t. på FHIR og ønsket 

kan tages med der. Kan derfor 

tidligst være klar sidst i 2023. Sagen 

flyttes videre til nyt regneark. (Er 

flyttet)

Synlab synes det er en god ide. Fra 2018:Margit: Henrik Iversen fra øjenpatologisk Institut på Rigshospitalet har brug for 

kunne sende en

skabelon med ud, hvor øjenlægen kan sætte nogle markeringer/dutter. Øjenpatologisk 

Institut

modtager prøver fra alle øjenlæger i DK. Modtager ikke elektronisk i dag.

Step 2 kunne være udvikling af en app, som kan sende et billede direkte?

Konklusion: Når standarden er klar sender vi skabelonen og evt. billede.

17 2 1 KBA Hillerød Ændring til Blodprøvebooking (ønske ligger her, da ændringen skal laves i Webreq)

Når patienterne har booket tid til blodprøver i ambulatorierne, men så vælger at gå til praksis og 

få taget prøverne, bliver de meldt ankommet i bookingsystemet når rekvisitionen hentes og 

bruges i praksis.

Det ønskes at patienterne i stedet bliver afsluttet i blodprøvebooking

til info laves dette.

18 3 Amager 

hvidovre

hvis I kan lave en ny prompttype, hvor Type = Spørgsmål - ja/nej/Ej oplyst, vil det være rigtig 

godt.

Altså, 3 radioknap valg i stedet for 2.

Større opgave, medcom skal lave ny 

standard, så ikke noget der kan laves til 

dec. Derfor ikke tidsangivet. Kan ifg. Afd 

ikke løses med dropdown promt, da det 

ikke dækker behovet.

19 10 5 RM 1.

I dag inaktiveres ydernumre efter 3 måneder uden aktivitet.

I dag slettes ydernummeret helt 3 måneder senere.

Ønske:

At der sendes en varslingsmail om inaktivering til ydernummeret 1 uge før inaktivering, hvis 

email adresse felt er udfyldt.

At der sendes en varslingsmail om sletning til ydernummeret 1 uge før sletning, hvis email 

adresse felt er udfyldt.

Der er stort set ingen som har email 

add. på i rekvirent opsætningen, hvor 

stor er problemet??

20 2 3 RM Opfølgning på Ønske IDnr 11 fra Juni release vedr. udfasning af SKS koder

Ønske:

At SYNLAB udsender en reminder til Lab som endnu ikke har indsat SOR kode i Admin og 

anvender denne i MedReq01.

At felt Klassifikationsnummer fjernes på Laboratorie når alle Lab har indsat og anvender SOR.

ER feltet klar til at blive fjernet i dec? 

Hvis Ja, så fjerner vi det. Udtræk kan 

evt. laves af synlab,- Det er regionerne 

selv som skal lave arbejdet. Diskussion 

skal ikke tages her,- evt. flyttes til 

lab.med. Reference gruppe.

21 3 OUH Odense har et ønske om, at vi som i BCC kan sætte en prøvetagningsvejledning og/eller info til 

rekvirent enten direkte efter analyseforkortelse på PTB eller en mulighed for at tilføje tekst på de 

hvide etiketter på PTB’erne i Webreq. Som det er nu har vi ingen mulighed for yderligere 
informationer på etiketterne, og der er trods alt en del plads tilbage på dem, som vi modtager 

fra Webreq.

Da det drejer sig om KIA analyser, så er deres analysekatalog jo ikke helt så ligetil for os i 

korrekt bygget op i forhold til specialer, og håndtering med hensyn til prøvetagning. Men hvis 

man kunne tænke sig, at man måske havde et felt mere i Webreq, hvortil man kunne knytte en 

tekstbaseret meddelelse til selve analysen, som så blev skrevet efter analysenavnet, så ville det 

Man kunne så vælge eksempelvis ved projekter, der skal kunne tages i praksis, at have samme 

tekster, som vi eksempelvis har i BCC

Ønsket er fremkommet grundet en UTH. 

eksempel, se word. 

Dok.

Skal vi evt. give kommentar og 

håndteringsprompter fri til 

laboratorierne, så de selv har 

muligheder for at oprette disse? Disse 

prompter sendes ikke med i standarden 

(REQ01), men kommer ind med 

repertoirefilen, så i princippet skal lab. 

have numre fra Synlab til de prompter, 

ellers skal der ændres i standarden 

(DAO01), så de kan anvende lokal 

koder. Hvor stor er behovet? De har 

som regel ikke har det store analyse 

repetoire i webreq?

22 5 1 Synlab Betaler -- > "Patient" og "Rekvirent" felterne fjernes. Tilbage bliver Region og Anden betaler

mailto:medcom%40medcom.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Aindkomne-oensker-til-brgruppe-moede-aug-22-til-prioritering-til-hjemmeside_31082022.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0AMedCom

