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smds.dk > FAQ > Jeg har problemer med at printe

Prikker på barkode
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Zita Elbæk

Nyt i WebReq december 2019



Logning i WebReq Admin

Retter klinikken i deres stamdata, registreres det i WebReq Admin. 



Mapning af analyser i Klinisk Biokemi

For at afhjælpe ukendte analyser i WebReq, er der i WebReq Admin, muligt at lave en mapningstabel.



Beskedfunktion i WebReq Admin

Historik på udsendte beskeder



Kontakttelefonnummer i mobillab

Det er nu op til laboratoriet om kontakt-
telefon nr. skal udfyldes ved bestilling. 

Ny option i mobillab/dækningsområde 
bestemmer om kontakt telefon nr. er 
påkrævet eller ej.



Hotelrekvisitioner med booking

Hvis en klinik retter på en hotel rekvisition, hvor der allerede er booket tid til 

blodprøvetagning, bibeholdes denne tid.

Obs! Typen kan være ændret f.eks hvis EKG tilføjes rekvisitionen. 



Kodeord under ”Personer” skjules

Kodeordet vises som *** 
Kan dog ses når brugeren selv        
er logget på, vha. ”øjet” 



Visning af prisgrupper

I oversigten vises prisgruppe med farvekoden.                             
Mouseover viser koden for kategori samt analysepris. 



Skift af format i mikrobiologi

Det er muligt at flytte søjlerne Undersøgelse, Materiale og Lokalisation med funktionen Skift format. Den 

første søjle er den som de to andre søjler filtreres efter. 



Ny årsknap i kalenderen

I kalenderen kan man vælge en ”1 år” til fremdatering af gemte og hotel bestillinger.



Kopisvarmodtager er fjernet ved profiler

Kopi til yder og kopimodtager er fjernet i funktionen Opret/rediger Profiler.                                               

Anvend kopisvarmodtager i funktionen Oplysninger ved en aktuel rekvisition.



Ny markering af klinikkens egne analyser

Egne analyser markeres nu også med en sort bullet på glas etiketten



Forbedret visning ved søgning

Søgeresultater vises nu under de korrekte specialerne, så rette analyse vælges.



”Advis” ændringer

Oprettede Advis vises kun i sendte, gemte og rekvisitioner lagt på hotel, hvis der er sendt en Advis.

Hentes en rekvisition ned fra hotellet før prøvetagningstidspunktet, slettes reminder adviseringen, i modsætning 

til tidligere. 



To nye Web-patient skema

To nye skema til forløbsplaner : 

• MannichesVAS- score (Total);Pt (Low back 
pain rating scale) 

• STarT-score;Pt (Subgroups for Targeted
Treatment) 



Nyt maj 2020
(tiltag pga. Corona)



KMA laboratorie profil med kopisvarmodtager

Ved at logge på WebReq med Klinisk Mikrobiologisk laboratorie log on, kan man oprette 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) i en profil, med egen læge som Kopimodtager. 



Coronavirus SARS-CoV-2(CoVID-19) på Hotel

For at borger kan bestille tid og blive testet, blev det muligt at lægge  
Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) på hotel.



Nye adgangskort

Prøvetager: 

Personale kan sættes op til kun at 
være prøvetager. Dvs. rekvisitioner 
kan ikke oprettes, kun hentes ned fra 
hotellet.
Har en rekvirent ”prøvetager” på, får 
brugerne det også ved anvendelse af 
f.eks corona admin booking.

Rekvirent opret:  

Der er under Adgangskort også 

mulighed for at begrænse adgang til 

kun Rekvirent oprettelse.



Anderledes visning for en ”Prøvetager”

Hvis man er prøvetager, får man 

vist hotelrekvisitionerne  på 

samme side som patientens cpr. nr. 

indtastes. 



Visning af kvittering. 

Der er begrænset muligheder på Kvitteringen for en Prøvetager. 

Liste- og skemavisning hvor der kan oprettes rekvisitioner vises ikke.

Kvitteringssiden for en ”Prøvetager” Kvitteringssiden for en ”almindelig bruger”

Ny patient, bringer brugeren tilbage til Patient data, uden data, så 

nyt cpr. nummer kan indtastes.



Ny rekvireringstype i Backend

Under analyse opsætning i backend findes ny rekvireringstype: LAB.                                          
Rekvirenten skal have det pågældende laboratorie som default laboratorie for at analysen kan hentes 
ned fra hotellet. 

Hvis man i WebReq har et andet default laboratorie end SSI, vil rekvisitionen på hotellet stå med et 
forbudt tegn og mouseover viser vejledende tekst:



Udskriv ændret til Kladde under Hotel rekvisitioner

Hvis man klikker på Hotel har ikonet Udskriv skiftet navn til Kladde, så man ikke er i tvivl om, at dette 

kun er en kladde udskrift. Rekvisitionen ligger efter denne udskrift stadig på Hotellet



Patient data slår op i cpr. nr. register

Når der indtastes et cpr. nummer i Patient data (anvendes ved minikald) og der klikkes på Søg, bliver der 

nu slået op i cpr registeret hvis ikke personen findes i WebReq.



Forbedringer Admin, forår 2020



”Søg Rekvisitioner” opdeles i to felter

Søgning opdelt i to under Søg Rekvisitioner, så der er et felt til cpr.nr. søgning og et til søgning på hhv. rekvisition 

og glas nummer. Dette skulle forbedre søgehastigheden.



Mulighed for at slette profiler uden analyser

Der vises flere udgaver af samme profil, hvis rekvirenten har gemt profilen, inden der ligges analyser i. Disse 

tomme profiler kan nu slettes. 

Rekvirenten ser kun én version af profilen.

Profil overskrifter får dog ikke en slet knap.



Webquality analyser 

Webquality analyser kan kun tilføjes klinik profiler, hvor profilen bliver patient specifik.                  

Profil ses kun når WebQuality cpr. nummeret er i kontekst

Webquality analyserne ligger nu i Admin, de var ikke med fra start.



Bruger mail adresse er obligatorisk

Der kan ikke klikkes på Gem før e-mail feltet er udfyldt. 

Hvis personen i forvejen er oprettet under anden rekvirent, ses samme mail adresse her. 

Mail adressen vil ikke (som tidligere) blive udfyldt, fordi personen i webreq er registreret  som patient



Profil oprettelse til rekvirenter

Opretter man en profil til en rekvirent, vises de valgte analyser nu med koder



Nyt i WebReq
September og december 2020 



Rekvirerings- og svargrupper er revideret

• Rekvirerings- og svargrupperne er blevet revideret af repræsentanter fra DSKB, DSKI, DSKM, DSMG og DAS, og disse nye grupper 

afspejles nu i WebReq.

Generel oprydning af bruger og rekvirenter

På rekvirent niveau:

• Automatisk oprettede rekvirenter slettes automatisk, når der ikke længere er rekvisitioner, der tilhører dem.

• Hvis en rekvirent ikke har været aktiv i tre måneder, inaktiveres rekvirenten. Har rekvirenten ikke været aktiv i yderligere tre

måneder, slettes rekvirenten.

På bruger niveau:

• Hvis en bruger ikke har været aktiv i tre måneder, slettes brugerne fra rekvirenten.

Opdatering og oprydning

SEPTEMBER 2020



Minikald: Opsætning for ansvarlig læge m. adgang til laboratoriesvarportalen

Udløbsdato for adgang til svarportalen

• Adgang til svarportalen gives for 1 år af 

gangen.

• Udløbsdatoen sættes på den ansvarlige læge.

• Andre må agere på vegne af denne person.

DECEMBER 2020



Udløbsdato for adgang til svarportalen

Grøn besked: Udløbsdato for adgang til laboratoriesvarportalen

• En måned før udløbsdato, sendes en grøn systembesked til rekvirenten, om at tage kontakt til SYNLAB, for at bibeholde 

adgangen. Beskeden vises for alle brugere på ydernummeret, ikke kun den ansvarlige læge.

DECEMBER 2020



Udløbsdato for adgang til svarportalen

Rød besked: Udløbsdato for adgang til laboratoriesvarportalen 

• Handles der ikke på den første besked, sendes der yderligere en besked, når adgangen er udløbet. WebReq kan stadig 

anvendes til rekvirering, men knappen til laboratoriesvarportalen er væk.

DECEMBER 2020



Blanket fjernet ved Web-Patient skemaer

• Hvis en analyse er sat i ”0” i glas/etikette og bestilt sammen med andre analyser, skrives en etikette med teksten Analyser 
uden emballage. 

• Kan anvendes til andre analyser som er sat op uden glas/etikette, hvis de er på egen PTB.

PrøveTagningsBlanket (PTB) udskrives ikke ved Web-Patient skemaer

DECEMBER 2020



Søgning udvides med profil søgning

DECEMBER 2020

Nu vil en søgning i WebReq også kigge efter match i 
Klinik- og Laboratorie profiler.



Alfabetisk sortering ved søgning i WebReq

DECEMBER 2020

Ved søgning i WebReq, listes analyserne nu alfabetisk op, hvor de dog stadig er grupperet under de forskellige specialer.



Rekvisitionstype ANS kan ikke indsendes

DECEMBER 2020

Rekvisitionstype ANS

• Analyser/Rekvisitioner der kun kan tages i ambulatorier pga. specielle forhold som f.eks. kort holdbarhed, specielle 

prøvetagningsrør eller lign.     

Nyt i den forbindelse

• Bestilles analysen af praksis (Udfør), vil rekvisitionen ikke kunne indsendes som tidligere, men vil blive lagt på Hotel. 



Forbedring for minikaldsbrugere

DECEMBER 2020

Vedrørende minikald hvor man har adgang til svarportalen

Når rekvisitionen er hentet fra Hotel, vises den nu under Sendte hos original rekvirenten. 

Original rekvirenten vil stå under Rekvirent og feltet her vil være tomt, hvis den er taget af et ambulatorie. 



Manglende udvikling under pandemien

• Manglende udvikling er især på Admin og det laves i efteråret, i det omfang det er muligt.

Hva’ så med det, der ikke kom med?



Prioriteret til december 2021
1. Webreq

1. Forbedringer på ”Advis” mht. tekst og afsender (klinikken) sættes på ved egne beskeder
2. Log af funktion
3. Bruger bliver slettet efter 3 md som hidtil, men nyt vil være bruger får mail om de er slettet
4. Initialer fra original rekvirent, skal altid være synlig på rekvisition
5. Fejl rettelser:

1. Rekvisitioner med ”tomme” cpr der er oprettet i praksis
2. Gensend af EDI
3. Analyser >850 skal ikke kunne rekvireres i profil
4. Rekvirerings problemer 2 analyser med samme prompt, hvor 1. skal / 2 kan besvares fejler.

2. Admin: 
1. 1:1 konvertering færdiggøres, så backend kan lukkes
2. Pop up ønsket, hvis man har lavet ændringer og lukker uden at gemme. Svar: Ja eller Nej
3. To nye felter ved bruger oprettelse, udløbs- og start dato.
4. System beskeder (rød/grøn besked): rediger og gensend knap
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WebReq og 
Pandemiløsningen 



Tal fra perioden.

• Ca. 6 millioner Corona rekvisitioner på Hotellet

• Dagligt ca. 175.000 rekvisitioner i Webreq.

• I december 2020 når vi 270.000 rekvisitioner på en dag!

• Vi starter med 8 server og udvider til 20 server 



Webreq kan ikke følge med.



Pandemiløsningen/Databaseadskillelsen – Hvad er anderledes?

• Rekvisitioner fra Corona-databasen kan ikke ”slås op” i Backend/ Admin

• Når Praksis bestiller Corona analyser og lægger dem på ”Hotel”, så ses de efterfølgende under ”sendte”.

https://corona.webreq.dk

https://www.webreq.dk

https://corona.webreq.dk/
https://www.webreq.dk/
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Tak for i dag


