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Referat fra Medcom/Webreq ERFA-gruppemøde 11.5.2022 

Referent: Christina Mercebach, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Region Hovedstaden 

   

Velkomst ved Zita Elbæk og Nilosa Ushanthan fra Synlab 

Efterfulgt af præsentationsrunde for mødedeltagere 

 

Referat godkendt fra sidste møde i gruppen den 15.9.2021 

 

Nyt fra Medcom ved Marianne Broholm 

Der har været afholdt møde i Laboratoriemedicinske Referencegruppe 10.2.22 

� Modernisering og ændringsønsker til laboratoriesvarstandarderne 

� Præciseringer i eksisterende standarddokumentation 

� Ny standard og standard udgår 

� Re-test af visning af lab-svar i lægesystemerne 

Præcisering i standarddokumentationen 

� CPR-nr. må ikke ændres efter svarafgivelse 

� Der må kun sendes ét endeligt resultat 

Ny standard frigivet  

� Det gode Genetiksvar frigivet af RUSA dec. 2021 

Standard udgår 

� Mikrobiologi-standarden RPT02 udgår pr. 31.12.2022 

 

 

Intelligent indbakke – projekt, der undersøger mulighederne for autosvar og autoarkivering af 

laboratoriesvar i praksis 

 

Marianne og Ib Johansen har lavet en rapport: Elektronisk overførsel af svar i praksis 

Rapporten danner nu grundlag for en analyse på området for at kortlægge mulighederne for 

elektronisk opsamling af svar i praksis. I analysen interviewes lægesystemleverandører, 

praksispersonale og leverandører af løsninger til elektronisk opsamling fra POCT-udstyr. 

Analysen skal munde ud i en rapport til DAP-styregruppen 
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Nyt fra Synlab ved Zita og Nilosa 

Synlab er flyttet i nye lokaler: Odeons Kvarter 19,2 tv. 5100 Odense 

• Kontaktpersoner på smds.dk opdateret 

• Adviseringsliste på smds.dk, husk at melde jer til 

• ADMIN er blevet opdelt i 3, nye er vacciner og corona 

• Ny FAQ (spørgsmål og svar) er lavet på Web-Patient.dk som er en hjælp til både fagfolk og 

borger. https://www.web-patient.dk/Account/PatientLoginWithNemIdJS Denne FAQ kan 

også ses under Webpatient Arkiv i WebReq og tilgås fra vores hjemmeside under: 

Webpatient, Digitale blanketter og vores FAQ på http://smds.dk/faq  

Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal se på om mikrobiologiske prøver kan lægges på hotel, 

møde i gruppen 12.5.22 

Opdatering og release december 2021 

• Ændring i advisering til patienten 

• Der er kommet en Log af knap 

• Bruger af Minikald skal udfylde feltet CPR-nummer 

Der opstår en debat i lokalet om oprettelse af E-CPR. numre, med ensretning om oprettelse i hele 

Danmark, vi gør det på forskellige måder i hver region, i nogle regioner skal der ringes til KBA, som 

trække et E-CPR, andre regioner retter KBA bare når de ser E-CPR i deres LIS 

• Når der er to ens prompter på to forskellige analyser, hvoraf den ene skal besvares og den 

anden kan besvares, bliver prompten nu kun vist én gang    

• Initialer på original rekvirent bibeholdes 

• Brugere, der er inaktive i tre måneder, bliver Adviseret med en mail en måned før de slettet 

i WebReq.  

• Advarsel hvis man forlader siden uden at gemme 

• Der er oprettet et felt til start og slut dato på personer i Admin 

• Nyt ved systembeskeder, max.100 tegn i overskrift og hvis man ikke vil  ”Overskriv” en 

gammel besked, kan man nu vælge ”Ny besked” på samme side. 

• Stien vises 

• Brugerudtræk på rekvirenten, personer med tilknytning til denne 

• Initialer ved brugeroprettelse er nu på 4 tegn 

https://www.web-patient.dk/Account/PatientLoginWithNemIdJS
http://smds.dk/faq
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• Webquality cpr. nummer er uden bindestreg 

• Kommende release 9.6.2022 

Der bliver spurgt til hvor man kan se indmeldte sager til ny release, listen er sendt ud af Zita med 

35 sager 

Forslag fra salen om at flere kan se de indmeldte sager 

 

• Overdragelse af ydernummer, husk at overskrive ydernummer, herved beholdes profiler fra 

gammel klinik og alle ubrugte rekvisitioner 

Der efterlyses historik på dette, som vi kender det fra LIS systemerne   

• Rekvisitioner uden originalrekvirent 

Det har været muligt at oprette en rekvisition uden rekvirent.  

Oftest en fejl der opstår, når man vil lægge en rekvisition tilbage på hotel.  

 

Det skal ikke være muligt at lave en kopi af en hotelrekvisition man ikke selv har oprettet. 

Dette vil blive rettet ved næste release. 

 

• Overvejelse om at fjerne ”Patient betaler” skal udgå 

Diskussion i salen og der er stor enighed om at det er en god ide 

BCCbrugerne vil undersøge om de får kommentaren ind i deres system, Labka gør ikke 

• E-CPR der ligger på hotel kan ikke håndteres af Labka, brugerne skal vælge ”Tages på lab” 

og så lægge rekvisitionen på hotel 

• Der må ikke bruges rigtige cpr-numre i Gamma testmiljø 

• I Admin WebReq kan man ikke se koder, vi vil ændre det til: 

 

Kodeordet: Test1234 

Initialer: nabe  

 

Dato for ændring: d. 1. juni 2022 

• Webreq undervisning til nye systemadministratorer, vil blive udbudt i grupper af 10-12 

personer, salen mener at fysiske møder er bedst, men Teams undervisning kan anvendes 
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• Prisgrupper i Admin, analysepriser må ikke  indeholde tegn, f.eks. ikke 100-300, <, >. Hvis 

analyseprisen står med et interval eller specialtegn skal det rettes til et tal.  

 

Under prisgrupper kan man indsætte priser med tegn. Priser kan opsættes direkte og 

dermed kan man nemt styre analyserne herfra. 

”Prisgruppen” sættes på analyserne og prisen kan ses med mouseover i WebReq.  

Det er nu muligt at søge på personale ansat på hvert ydernummer 

Diskussion i salen om hvorvidt det er lovligt at vi kan søge på det. Derer bliver vist fulde navn og 

fødselsdag 

SYNLAB overholder GDPR reglerne.  

 

Mobillab ved Kirsten Kaas Vad Nordsjællands Hospital 

• Kirsten beretter om den store fordel det er at anvende Mobillab 

• Når næste dags rute er printet ud, går personalet ind i SP og ser om patienten skulle være 

indlagt eller andet 

• Der er kommet en Blokeringsprompt som er sat på de analyser der har kort holdbarhed og 

dermed ikke tages via ordningen. 

 

• Blodprøver og EKG på hver deres rekvisition ønskes, der er oprettet en prompt, men det er 

ikke en stopprompt, men blot en kommentarprompt. 

• Tid til ydelser 

• Mobilenhed Zebra anvendes, den har mange fordele 

 

 

 

Erfaringsrunde 

• Der bliver spurgt om analyser der er udgået, kunne få emballagen ”Tilbydes ej” 

• I bookingsystemet ønskes en pop-up ved fasteprøver. Der er faktisk en mulighed for at vise 

noget fra WebReq i booking, dog ikke en pop up. Hvis der laves en håndteringsprompt med 
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teksten f.eks. ”Husk du skal møde op fastende” vil denne tekst blive vist i WebReq med 

mouseover  

  

og under kommentar på blodproever.dk: 

 

For at denne besked bliver synlig, skal alle prøvetagningstyper vinges af når den sættes op 

på analysen. 

• Hvorfor kan egne analyser lægges på hotel 

• Nogle bruger har oplevet at der bliver auto oprettet en extra rekvisition ved bestilling af 

kvalitetskontroller fra praksis 

 

Næste møde afholdes den 9.5.2023 


