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speciale

Ønske Forslag til en løsning 

fra stiller

Medcom kommentar SYNLAB kommentar Konklusion fra Brugermødet

1 5 Praksis Mulighed for at genbestille alle patientens tidligere lab prøver, også selvom de er over 1 år gamle. Kan vi ikke, da vi kun er databehandler 

og vi kun gemmer i 80 dage

2 20 1 Lab, Region H Vi har et ønske fra Region Hovedstaden om ændring af standardteksten til Advis.

Det virker som en national tekst der ikke kan rettes ”lokalt” eller hvad ?
  

Husk, at du skal møde på laboratoriet d. 14-09-20. Husk også, at forudgående tidsbestilling er nødvendigt for 

en del af laboratorierne.

mail d. 20.10.20 Standard teksten kan 

nemt ændres til noget andet. Vi skal bare 

blive enige om hvad testen skal være. 

Forslag fra SYNLAB, at test ændres til 

Visning af tekst der sendes og det i () 

fjernes + Udfør væk. Skal oprettes i både 

webreq og admin Default tekst, som den 

enkelte lab kan tilrette. Skal laves i 

admin+webreq. Dette er inc. ønske 3

3 dublet af 2 laboratoriekonsulenterne i 

RegionHovedstaden

Ændret tekst i Patient Advis: Ifm. KBA'erne anvender bookingsystem for blodprøvetagning 

er det ønskeligt at teksten kan ændres til:

"Husk du skal møde på laboratoriet d. dd-mm-yyyy. Tidsbestiling kan være nødvendig." 

Nuværende tekst se billede:  (obs: Hotel: Husk at du skal møde til prøvetagning d. 09-08-21. Mvh WebReq test 

læge

Hvis ikke alle 

laboratorier ønsker 

at anvende 

formuleringen bør 

der 

under i 

Admin/BackEnd være

mulighed for at 

vælge hvilken

tekst man ønsker at 

anvende.

Default tekst, som den enkelte lab kan 

tilrette. Skal laves i admin+webreq

4 10 3 Fra Admin gruppemøde 

11.11.20

Det ønskes af få en pop up, hvis man har lavet ændringer og lukker uden at gemme ændringen først. Der skal 

stå: ’Vil du gemme ændringer? Svarmulighed: Ja eller Nej’. 
5 30 3 Fra Admin gruppemøde 

11.11.20

Kendt bruger i WebReq, som enten skifter laboratorie i regionen eller til en ny region, er det her muligt at 

indtænke en mulighed for f.eks. en startdato for ændringer. Eller adskille laboratorierne fuldstændigt, så f.eks. 

ved ændring af mailadresse og kodeord ikke slår igennem på tidligere (aktuelle) arbejdsplads, så det er muligt 

at oprette brugere før deres første arbejdsdag.

Vi kan tilføje to felter, udløbet dato og 

start dato. Adgang fjernes fra gammelt 

lab hvis udløbet dato er udfyldt. Efter 

start dato kan man selv logge ind på det 

nyt lab og rette email adresse osv.
6 5 RSYD En analyse er oprettet med en advarsel på fx 70 dage.

Først når der vælge "Udfør" kommer informationen om, at der allerede forefindes et svar.

Vores praksiskonsulent samt vores ledende overlæge ønsker, at oplysningen kommer, når analysen bestilles 

og ikke først når der vælges udført. Altså når analysen gemmes på hotel.

Det er lægen som gemmer rekvisitionen og kan besvare spørgsmålet i stedet for laborant/sygeplejerske der 

tager prøven.

Denne fremgangsmåde er valgt pga  

performance. Alle analyser skal være 

bestilt på rekvisitionen, for at sikre at der 

kigges på de aktuelle svar på tilhørende 

disse advarsels- og blokering regler. 

vælges f.eks. en profil, er analyserne 

ikke pakket ud fra start. Har også noget 

med fremdatering at gøre, hvis den først 

skal taget om ½ år f.eks. 

7 10 1 Kommune Ønsker en log af funktion til webreq

8 5 3 Kommune Jeg håber inaktivitetsperioden bliver sat op til 1 år, da vi i akutteamet aldrig ved hvornår vi skal tage 

blodprøver. Der kan nogle gange være længe imellem at den enkelte skal skrive PTB’er ud. Ulempen er, at vi 
ofte er alene i vagt, og så er det noget rod at vi ikke kan skrive PTB’er ud!

Vi vil gerne bibeholde de 3 md, men kan 

evt. sende en mail til dem når de er 

blevet slettet, og de skal kontakte deres 

lok. Lab. 

9 doublet 8 Region S, OUH Ønske om at perioden på 3 mdr for sletning af brugere er for kort

10 20 1 RM,RS Lab klager over prikker i stregkoderne fra praksis, men det er ikke fra alle praksis. Det har været et større 

problem den sidste uge, men tidligere har problemet også været der, dog i mindre omfang.

Det er to forskellige slags prikker, filen der hedder ’barkode-prikker’ har sorte prikker i stregerne, den der 
hedder ’webreq pdf’ har svage uldne gråblå prikker for oven, for neden og lidt imellem stregerne.

Det er så vidt vi ved kun Hæmatologi 

maskiner der ikke kan læse stregkoderne,- 

kan firma til disse instrumenter løse 

det??

Der er lavet forskellige forsøg, nye 

barkoder m.m. og har testet med praksis 

online og været på besøg. WR-15.   DPI 

>600 i printeropsætning ser ud til at have 

en positiv effekt. Disse timer er brugt og 

er derfor leveret.

11 50 5 Praksis Jeg kunne godt tænke mig, at når jeg henter blodprøve bestilling frem i gemte/hotel, så vil man kunne se hvilke 

"pakker" der er bestilt fra lægen.

feks kan lægen have bestil års diabetets og prostata og det vil være nyttigt for mig at vide.

Når man bestiller pakkerne kan de ses i den mørke bjælke ovenover pakkerne

Anbefaler det flyttes til ny WebReq. 

Dette er en kæmpe ændring.

12 20 1 Laboratorie, biokemi vejle Vi har for 2 dage siden lagt en systembesked i Webreq indeholdende et link. Dette link virkede desværre ikke og 

jeg tog derfor kontakt til Synlab for at få beskeden ændret/slettet.

Her fik jeg af vide at det hverken er en mulighed at slette eller ændre i udsendte systembeskeder, heller ikke for 

Synlab. Og jeg var derfor nød til at sende en helt ny besked ud.

Så vores ændringsønske går på, at det fremover skal være muligt at ændre/slette udsendte systembeskeder. 

Enten for systemadministratorerne på laboratorierne, eller som minimum for Synlab.

Kan laves i Admin. Tænker det ville være 

fint med rediger og gensende knap i 

Admin. Det skal så kunnne håndteres for 

dem der ikke har læst beskeden og dem 

der har! 

13 20 5 Praksis Datomarkering ved cyt skrab er i formatet  dd-mm-åååå. 

Kvinden sig er typisk : at der var menstruation for feks 17 dage siden. 

Det ville være skønt  hvis formatet  var kalender til at klikke på i stedet  for ovenst besværlige

Dette er ikke muligt i dag, derfor ønske til 

NY Webreq hvor der skal laves en ny 

prompt type med kalender valg. 

14 5 praksis Kan det gøres tydeligere, hvordan man sender kopisvar ti andre behandlere. Det er med vilje lagt ind i "oplysninger", 

da de fleste behandlere ikke ønsker at få 

et kopisvar.

15 10 1 Spec. Læge Som det er nu:

En patient går til sin egen læge i en almen praksis, der har WebReq for at få taget blodprøver, som er lagt på 

hotel af en speciallæge praksis.

Speciallægens initialer står på blodprøvesedlen.

Almen praksis lægens initialer erstatter pludselig den bestillende speciallæges initialer.

Dvs blodprøvesvaret kommer til speciallæge praksis med "forkerte" initialer.

I en speciallæge praksis med mange læger er det svært at tjekke patienternes blodprøvesvar, når den 

rekvirerende læges initialer er forsvundet.

Det bør altid være initialer fra original 

rekvirenten på rekvisitionen.         

16 15 5 praksis Efter aftale fremsender jeg hermed screenshots af problematikken (næsten). Desværre kunne jeg ikke både 

holde curser på rekvisition under hotel og samtidig tage klip, så jeg kunne vise det helt konkrete problem.

Grunden til jeg skriver er at vores sekretær har tjekket i hotel-rekvisitioner om blp kunne tages hos os. Når man 

holder curseren på rekvisitionen, står der at det kun er PTH, der ikke kan tages i praksis (det kan den godt). Når 

man åbner rekvisition står der så at calcium-ion og thyroglobulin-antistof ikke kan tages i praksis, men det stod 

ikke før åbning af rekvisition. Vores sekretærer åbner ikke rekvisitioner, det burde ikke være nødvendigt, når alt 

skulle stå klart inden man åbner. Pt havde så fået tid til blp hos os, men måtte gå forgæves, da anti-Tg ikke kan 

tages her (calcium-ion havde jeg skiftet ud med total-calcium). Lidt ærgerligt, da pt er i cancerforløb.

Kan man udvikle det sådan at det tydeligere fremgår både før og efter åbning af rekvisition hvad der kan tages i 

praksis og hvad der ikke kan? Det kunne spare en del patienter for at køre forgæves til egen læge.

Skal de med mouse over, få vist om de 

kan tage prøverne til det laboratorie, 

som de forsøger at hente rekvisitionen 

ned tíl 25-05-2021.

Vi kan vise med et symbol, om 

rekvisitionen kan tages til det 

laboratorie, den er rekvireret til, ikke om 

den kan tages på rekvirentens valgte 

laboratorie. Det kan dog være 

misvisende.

17 10 1 PLO kursus Funktion til at sætte afsender på i "advis", når man bruger bemærkninger Afsender tilføjes automatisk, (navnet 

som står ud for praksis i Webreq )

18 40 3 PLO kursus Link til fx patientvejledninger fra analysen Laboratoriet skal ligge 

patientvejledning på og vedligeholde 

det.

Skal diskuteres. Hvor skal det være og 

hvem skal vedligeholde det? - kan det evt 

løses med en prompt med link til pt 

vejledning, eller link indsættes i den 

generelle analysevejledning ?

19 5 PLO kursus Webpatient skema skal kunne gemmes og først sendes afsted på dato Skal diskuteres. Funktionalitet skal laves i 

webreq, derfor ligger den her. evt. to 

prøvetagningsdatoer eller når der 

gemmes skal den spørge: vil du gemme 

den eller udskrive den med det samme 

mht.  Webpatient. 

Funktionen findes allerede:

Se billedet - skal teksten evt ændres ?

20 15 1 Udfasning af gammel cpr service.  Multimed lukker den gamle CPR WebService

http://webservice.multimed.dk/dacapo/ws/CprService.asmx

den er erstattet af 

https://cprservice2.multimed.dk/1.0.0/ICPRService.svc

den gamle udfases ved udgangen af januar 2021 ifølge Thomas Multimed

Det påvirker (minimum)

WebReq

Backend

Admin ?

Batchjob til genindlæsning af borgerrekvisitioner

Web-Patient"

JUNI 21: ER lavet men ikke ændret i 

produktion endnu

21 5 Spec. Læge Foreslår at man skal krydse af i samme side både ved skemavisning

 (nu venstre) og almindelig visning (nu højre),  når man rekvirerer prøver

Dette er ny webreq

22 5 synlab Når der laves minikald skal man kunne sætte på hvilket webreq de skal anvende afhængig af om de anvender 

pandemi eller alm. Webreq. Corona.webreq eller webreq.

Mulighed for at vælge, om brugeren skal 

have adgang til WebReq eller Corona, og 

så stille over til det rigtige system ved 

login

23 20 5 Praksis Når man står i skemavisning: Læge  ønsker

Efter en gemt prøve i webreq, kan vi komme tilbage til ny rekvisition.

Det billede der fremkommer , er billedet hvor vi kan vælge mellem listevisning og skemavisning.

Ønsket er at man kommer direkte tilbage til side 4 ( Forsiden) og ikke på siden , hvor vi skal vælge mellem 

visningerne.

Har snakket med praksis om problemet.

24 1 Michael Fejl - at der kommer "tomme" CPR ind på rekvisitioner oprettet i praksis Skal løses

25 1 RM, Århus Gensend af EDI virker ikke mere fra backend Synlab og arbejder sammen med 

mellemleverandør om at løse problemet. 

WR-29

26 1 praksis Favoritter i Webreq: Hvis en læge har valgt en favorit, og laboratoriet efterfølgende ændre dets placering >850, 

så har lægen stadig mulighed for at rekvirere analysen. 

Det burde ikke være muligt, da favoritten skal fjernes ligeså snart laboratoriet flyttet analysen til >850 

Bliver rettet 

27 1 RM, Århus Hvis man på 2 forskellige analyser har den samme prompt som en SKAL besvares på analyse 1 og Kan besvares 

på analyse 2, så giver det problemer.

Det er altså en fejl som vi skal have rettet hurtigst muligt.

 

Prompt DNK13124 indikation lagt på 2 analyser.

På Albumin;P som kan besvares og på Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P som skal besvares.

Bliver rettet.  WR-33
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