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• Velkomst og godkendelse af referat fra sidst 
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• Opfølgning fra sidste møde

• Prioritering af indkomne ønsker

• Deadlines, test- og opdateringsdatoer

• Emner fra Brugergruppen

• Nyt fra SYNLAB

• Laboratoriesvarportalen

• Nyt fra MedCom

• Eventuelt, herunder dato for næste brugergruppemøde

Dagsorden



• Kommentarer til referatet fra brugergruppemødet den 25. august 2021

Referat fra WebReq Brugergruppemøde 25.8.2021

Velkommen til det 32. WebReq brugergruppemøde

https://www.medcom.dk/projekter/moeder-referater-og-kurser/webreq-brugergruppen


• Gennemgang af WebReq-releasen i december 2021 

Release i december 2021



Ændringer i Advis (adviseringer) til patienten

Teksten ”kan ikke rettes” er 

fjernet, da den skabte 

forvirring. 

”Udfør”-knappen er ikke

fjernet, da vi under test har 

fundet ud af, at den 

anvendes.



Laboratoriet kan lave sin egen standardtekst til Advis
(ved hotel-rekvisitioner)

Ændringer i Advis (adviseringer) til patienten – fortsat 



Ændringer i Advis (adviseringer) til patienten – fortsat 

Vælges ”Send 

kun bemærkning” 

(under Advis), 

indsættes klinikken 

som afsender af 

adviseringen.



Log af-funktion i WebReq



CPR-nr.-tjek på patient-datasiden

CPR-nummerfeltet valideres:

• CPR-nummerfeltet skal udfyldes

• Der skal indtastes 10 tegn

• Det er ikke muligt at udfylde feltet 

med ”mellemrum”



Prompt-rettelse

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. 

Tidligere blev prompten vist to gange under 

rekvisitionsoplysninger.



Initialer på original rekvirent bibeholdes

Hotel-rekvisitioner:

Initialer på original rekvirent bibeholdes på rekvisition, selv om 

den har været på hotel og er prøvetaget i en anden praksis. 



Brugere, der er inaktive i tre måneder, bliver slettet i WebReq. 

Brugerne bliver orienteret per mail en måned inden sletning. 

Mail til bruger der bliver slettet ved oprydning 



Er der lavet ændringer på f.eks. en rekvirent, og man forlader siden uden at gemme, vises 

denne pop up. 

Advarsel hvis man forlader siden uden at gemme ændring



Der er oprettet to nye felter under Rekvirent → Personer → Ret/Ny person, som hedder start- og slutdato. 

Disse anvendes f.eks. til studerende, der skal have adgang til WebReq Admin.                                

Startdato: Efter denne dato kan der logges ind i Admin.

Slutdato: Adgang fjernes til Admin, når udløbet er overskredet. 

OBS! Det er kun muligt at have én e-mailadresse i systemet ad gangen. 
Man behøver ikke udfylde begge felter, hvis kun den ene er relevant.

Start- og udløbsdato på person til WebReq Admin



Overskrift (max. 100 tegn)

Ny besked-knap, hvis man har fortrudt Overskriv

Overskriv giver mulighed for at rette en tidl. 

besked. →Send besked vælges, hvorved den 

tidligere besked udløber og nedenstående pop-up 

vises.

Systembeskeder



Man kan ved at klikke på f.eks. analyser komme tilbage til oversigten

Sti vises hvis man går ind i en menu



Visning af et udtræk lavet under Rekvirent → Personer ved at vælge 

Eksportér. Indeholder CPR-nr. (de fire sidste cifre som *) og navn. 

Nyt: brugerudtræk på rekvirent



Nye brugere skal altid oprettes med 4 tegn i ”Initialer”.

Gamle brugere behøver ikke at blive rettet til.

Initialer ved nye brugeroprettelser er 4 tegn



CPR-nr. med bindestreg fungerer ikke i WebReq og skal derfor altid stå uden bindestreg i rekvirentopsætningen

WebQuality CPR-nr. uden bindestreg på rekvirent



Opsætning af prisintervaller sker under:                

Laboratorie → Prisgrupper

Priser kan også opsættes direkte og dermed 

kan man nemt styre analyserne herfra.

Prisgruppe sættes på analyserne

Priser ses med mouseover

Analyse → Analysepris:                                             

Hvis interval skal de rettes til en fast pris!

Ny mulighed med prisgrupper



• 2 ekstra releases er gennemført i november/december i forbindelse med 1:1-konverteringen

• 1 ekstra bliver foretaget i starten af marts

Release notes på smds.dk – findes på smds.dk/hjaelp-til-webreq

Opfølgning fra sidste Admin-møde

https://smds.dk/hjaelp-til-webreq/


PUNKTER FRA MØDET KOMMENTARER STATUS

Vi mangler at kunne lave et analyseudtræk. Vi bruger det i forbindelse med at vi f.eks. får ny 

emballage (biokemi).

Med i SYNLAB’s oversigt over mangler

Hvis man søger på en rekvirent (f.eks. 905324) og ønsker at få vist alle rekvisitionerne fra i 

dag, i går og de sidste uger (vi bruger det dagligt), så kommer der ikke noget frem.

SYNLAB mener, det er mængden af rekvisitioner, der gør, at søgningen ikke 

virker. Det er muligt at få statistik fra SUM på COVID-19-prøvetagninger.

Når der oprettes Minikald, skal der sættes en e-mailadresse ind i WebReq Admin (obligatorisk). 

Men for vores misbrugscentre bliver vi bedt om at oprette Minikald, før lægerne overhovedet 

har fået deres mail, for at alt er færdigt til deres første dag. Kan dette felt ikke gøres valgfrit?

Nej, feltet skal være obligatorisk. Det er muligt at batch-læse brugere via 

regneark, som findes på SYNLAB’s hjemmeside.

En ting, der irriterer mig, når jeg opretter eller ændrer analyser i Admin, er den manglende 

”tilbage-knap”. Har man fremsøgt en række analyser, f.eks. ved at søge på glasgruppen, kan 

man efter at have gemt ændringerne ikke komme tilbage til søgeresultatet, men skal søge igen.

Laves – funktionen er i back-end i dag.

Under Rekvirenter – Personer: I WebReq Admin er personer side-inddelt og kan ikke søges 

frem. I WebReq back-end er personer IKKE side-inddelt og derfor søgbar med browserens 

søgefunktion. Det gør en stor forskel med 1371 brugere på samme rekvirent (som på Hvidovre 

KMA under corona).

Søgefunktion laves i Admin.

Ved ny bruger er kodeord skjult, og der kan ikke kontrolleres for korrekt kopiering. Det er forbudt at vise password. Der laves i stedet en reset-knap, så et nyt 

password sendes per mail. Der bliver fremadrettet autogenereret passwords i 

Admin.

Knappen ”Send booking” mangler. Med i SYNLAB’s liste over mangler.

WebReq Admin-mangler fra mødet 11.11.2020

En ting, der irriterer mig, når jeg opretter eller ændrer analyser i Admin, er den manglende 

”tilbage-knap”. Har man fremsøgt en række analyser, f.eks. ved at søge på glasgruppen, kan 

man efter at have gemt ændringerne ikke komme tilbage til søgeresultatet, men skal søge igen.

Laves – funktionen er i back-end i dag.



PUNKTER FRA MØDET KOMMENTARER STATUS

”CprNummer konflikt. Person eksisterer allerede på rekvirenten”

Navn på person oplyses ikke i Admin, men i back-end.

Navn kommer ikke med, men CPR-nr.-konflikten kan fjernes, hvis 

det ønskes.

Ved indtastning af ugyldigt CPR-nr. i back-end, udløses der en pop-up, hvor man bliver gjort opmærksom på, 

at ”Personen ikke fundet”. I Admin ændres blot en lille usynlig ledetekst til ”Cpr er ikke gyldigt, og 

musemarkøren er direkte videre til feltet ”Fornavn”.

Pop-up i Admin gøres tydeligere lige som i back-end.

For kendte/tidligere oprettede personer i WebReq, dog ikke på den aktuelle rekvirent, er kodeordet skjult i 

Admin, hvilket det ikke er i back-end.

Forbudt at vise.

Mailadressefeltet i back-end er begrænset til 50 karakterer. Jeg har tidligere haft mailadresse på 62 

karakterer, og det kan indtastes i Admin. Kender dog ikke feltlængden i Admin. 

Er løst.

Genvejstaster i dialogen ”Opret ny person”:

• Kan umiddelbart ikke se, hvor musemarkøren starter/befinder sig i dialogen

• Musemarkøren starter ikke i feltet ”CPR-nr.”

• Det er meget svært at se, at musemarkøren er placeret på knappen ”Gem alle” ved anvendelse af [Tab] 

gennem dialogen.

Ændret, så markøren starter i CPR.-feltet.

Evt. mulighed for at kunne markere en række/linje i listen over personer for nemmere at ramme den rigtige 

[Ret] eller [Slet]-knap ud for en bestemt person.

Fungerer i Chrome. IE vedligeholdes ikke længere.

Er det muligt, at man ved en kendt bruger i WebReq, som enten skifter laboratorie i regionen eller til en ny 

region overvejer muligheden for f.eks. en startdato for ændringer – eller adskille laboratorierne helt, så man 

ved f.eks. Ved ændring af mailadresse og kodeord ikke slår igennem på tidligere (aktuelle) arbejdsplads, så 

det er muligt at oprettet brugere før deres første arbejdsdag. 

Nyt ønske, som overføres til ønskelisten til næste 

brugergruppemøde.

WebReq Admin-mangler fra mødet 11.11.2020 – fortsat 

”CprNummer konflikt. Person eksisterer allerede på rekvirenten”

Navn på person oplyses ikke i Admin, men i back-end.

Navn kommer ikke med, men CPR-nr.-konflikten kan fjernes, hvis 

det ønskes. ?
Ved indtastning af ugyldigt CPR-nr. i back-end, udløses der en pop-up, hvor man bliver gjort opmærksom på, 

at ”Personen ikke fundet”. I Admin ændres blot en lille usynlig ledetekst til ”Cpr er ikke gyldigt, og 

musemarkøren er direkte videre til feltet ”Fornavn”.

Pop-up i Admin gøres tydeligere lige som i back-end.

Genvejstaster i dialogen ”Opret ny person”:

• Kan umiddelbart ikke se, hvor musemarkøren starter/befinder sig i dialogen

• Musemarkøren starter ikke i feltet ”CPR-nr.”

• Det er meget svært at se, at musemarkøren er placeret på knappen ”Gem alle” ved anvendelse af [Tab] 

gennem dialogen.

Ændret, så markøren starter i CPR.-feltet.



Mangler:

• Rekvirent> Personer> Send booking

• Rekvirent> Person Autoopret.af Password

• Laboratorie> Analyser> Analyseliste udskift

• Laboratorie> Analyser> Projekter (pop-up)

• Laboratorie> Nulstil nyhedsindikator

• Laboratorie> Rekvirent rapport

• Download> Rekvirenter og prompter

• Patologi !!! (materialer)

• +opdateringer der kun er i backend(Corona)

Rettelse af fejl:

• Analyseopret fejler (gem/gem alle,prompt )

• Rekvirentopret fejler (gem/gem alle)

• F5 refresh problem

• Profilopret> npu koder vises ved analyse valg (vises ikke)

Need to have, Nye:

• Rekvirent>personer>Søgefelt

• Rekvirent>personer> Ny person> Send minikald  

• Rekvirent>personer> Ny person> Send booking

Ønsker, prioritet 1

• Løses med lukning af back-end

Ekstra tiltag, der er lavet:

• Håndtere klinik- og lab. profiler fra Admin, login i front end med lab. koder 

ikke nødvendigt mere

Konvertering 1:1 backend→ Admin

(   )



Timer Prioritet Afd. der ønsker Ønsket Udført

5 1 (ID7) Support
Jeg kunne tænke mig at der blev sorteret alfabetisk ved søgning efter en prøve.. F.eks. hvis man skriver 'dyrkning' 

kommer der en lang liste, der ville blive lidt mere overskuelig ved alfabetisk sortering.
Ja, december

50 1 (ID8)
Region 

Hovedstaden

Har i dag været til møde med alle KBAér i Region Hovedstaden.

Her blev der (igen) rejst spørgsmålet om muligheden for at differentierer mellem de analyser der tilbydes Speciallæger 

og Alm. praktiserende læger.

Nej, Admin

10 1 (ID9)
Region 

Syddanmark

Her er lige et ændringsønske fra RSD mht ANS:

Hvis man sætter Rekvireringstype ANS på en analyse, kommer den automatisk til at stå til Indsendt prøve i 

Rekvisitionstype når klinikken bestiller analysen, rekvisitionstypen skal være Tages på lab.

Ja, december

50                     

Medcom

betalt

1 (ID10) MedCom 
Rekvirerings- og svargrupperne er blevet revideret og det skal også afspejles i WebReq (de nye svargrupper 

offentliggøres på MedComs hjemmeside i januar).

Ja, 

september, 

5 3 (ID 12) Region Midtjylland Udfasning af SKS Bedre understøttelse af SOR - Etapevis udfasning af SKS og bedre understøttelse af SOR
Nej, Admin

og WebReq

20 1 (ID13) Region Midtjylland 
Generel oprydningsrutine - Autooprettede rekvirenter autoslettes når ingen rekvisitioner længere tilhører disse. Giver 

bedre overblik og hjælper med udfasning af SKS. 

Ja, 

september

30 1 (ID14) Region Sjælland Ønsker mulighed for slut dato ved oprettelse af brugere til ambulant søgning. Nej, Admin

150 1 (ID15) Brugergruppen

Udvikling udover 1:1 en konvertering: 

I rekvirentoversigten vises laboratoriets tilknyttede rekvirenter. 

Laboratorielogin integreres i backend funktion, så fx. rekvirenternes profiler er en backend funktion.

Forbedring af rød/grøn-beskedfunktion med historik.

Visning af prisgrupper i analyseoversigten. (skulle være kommet i marts!!!)

Nej, 1:1 ikke 

klar                 

Oversigt juni 2020

1. del

50 1 (ID8)
Region 

Hovedstaden

Har i dag været til møde med alle KBAér i Region Hovedstaden.

Her blev der (igen) rejst spørgsmålet om muligheden for at differentierer mellem de analyser der tilbydes 

Speciallæger og Alm. praktiserende læger.

Nej, Admin

5 3 (ID 12)
Region 

Midtjylland
Udfasning af SKS Bedre understøttelse af SOR - Etapevis udfasning af SKS og bedre understøttelse af SOR

Nej, Admin

og WebReq

30 1 (ID14) Region Sjælland Ønsker mulighed for slut dato ved oprettelse af brugere til ambulant søgning. Nej, Admin

150 1 (ID15) Brugergruppen

Udvikling udover 1:1 en konvertering: 

I rekvirentoversigten vises laboratoriets tilknyttede rekvirenter. 

Laboratorielogin integreres i backend funktion, så fx. rekvirenternes profiler er en backend funktion.

Forbedring af rød/grøn-beskedfunktion med historik.

Visning af prisgrupper i analyseoversigten. (skulle være kommet i marts!!!)

Nej, 1:1 ikke 

klar                 



Oversigt december 2020

RN har 

betalt

- ønske fra RN Minikald: Udløbsdato for adgang til laboratoriesvarportalen. Hvis en klinik med minikald ønsker adgang til at se svar 

på laboratoriesvarportalen, gives denne tilladelse nu for 1 år ad gangen. Udløbsdatoen sættes på den ansvarlige læge, 

som også kan give tilladelse til at andre kan ”agere på vegne af” ham/hende. Sendes grøn herefter, rød besked.

Ja, 

december

10 Afledt af ID 6 

på mødet

PrøveTagningsBlanket udskrives ikke ved Web-Patient skemaer. Som noget nyt udskrives Web-Patient skemaer 

ikke på prøvetagningsblank (PTB), da de har deres egen PTB og der ikke er defineret glas/etiketter til disse. Dette er 

også gældende for andre analyser uden glas/etikette, hvis de er på egen PTB. Hvis en analyse er sat i ”0” i glas/etikette 

og bestilt sammen med andre analyser, skrives en etikette med teksten Analyser uden emballage.

Ja, 

december

10 fejl Minikald med adgang til svarportalen. Når rekvisitionen er hentet fra Hotel, vises den nu under Sendte hos 

originalrekvirenten. Rekvirenten vil være rekvirenten selv, og hvis den er hentet ned fra et ambulatorie, vil feltet stå tomt.

Ja, 

december

20 1 (ID1) Region 

Hovedstaden

Søgefeltet i front-end skal kunne søge i laboratorieprofiler. Det skal være muligt i søgefeltet at søge på profilnavne og -

indhold.  

Ja, 

december

10 1 (ID3) Admin ønsker fra 

mødet 20.02.2020

1 - Hvorfor skal der vælges ydernummertype, skal ske automatisk ?

2 - Hvorfor skal der tastes by, skal ske automatisk ud fra postnummer? 

Nej, 

Admin

25 1 (ID 5) Admin mødet 

20.02.2020

Ny mouseovervisning i Front-End for prisgrupper. I Admin Laboratorie laves ny gruppe Prisgrupper. Nej, 

Admin

10 1 (ID9) SYNLAB Der er mange der sender minikald og booking login ud til nye bruger, det vil derfor være godt hvis man kan se hvilket 

laboratorie der havde sendt mailen ud. I dag er det altid SYNLAB der står som afsender.

Nej, 

Admin

100 1 (ID10) Admin

gruppen/SYNLAB

Se rekvirent på tidligere gemte rekvisitioner

Rettighedslogik på ret/slet profiler

Se analyser på rekvisitionslister

Udvikling udover 1:1 konvertering

Nej, 

Admin

10 1 (ID3) Admin ønsker fra 

mødet 20.02.2020

1 - Hvorfor skal der vælges ydernummertype, skal ske automatisk ?

2 - Hvorfor skal der tastes by, skal ske automatisk ud fra postnummer? 

Nej, 

Admin

25 1 (ID 5) Admin mødet 

20.02.2020

Ny mouseovervisning i Front-End for prisgrupper. I Admin Laboratorie laves ny gruppe Prisgrupper. Nej, 

Admin

10 1 (ID9) SYNLAB Der er mange der sender minikald og booking login ud til nye bruger, det vil derfor være godt hvis man kan se 

hvilket laboratorie der havde sendt mailen ud. I dag er det altid SYNLAB der står som afsender.

Nej, 

Admin

100 1 (ID10) Admin

gruppen/SYNLAB

Se rekvirent på tidligere gemte rekvisitioner

Rettighedslogik på ret/slet profiler

Se analyser på rekvisitionslister

Udvikling udover 1:1 konvertering

Nej, 

Admin



Prioritering af indkomne ønsker til WebReq



Mailsvar på indkomne ønsker til WebReq

Ønsker til WebReq januar 2022

file:///C:/Users/hannes/Desktop/Indkomne-oensker-til-opdateringen-for-juni-2022.xls


Deadlines, test- og opdateringsdatoer

• WebReq er klar til brugergruppens test fra den 25. maj 2022

• Næste opdatering af WebReq er den 9. juni 2022



Emner fra brugergruppen

• Der er ingen emner indsendt



Nyt fra SYNLAB

• Nye lokaler – i Odense

• Nye medarbejdere – nu 27 ansatte

• Ny CEO i DK – Lars Holdt

• SYNLAB Int. er også vokset – 25.000 ansatte



WebReq i tal



WebReq i tal – 2021

Blodprøvebooking
Rekvisitioner ekspederet

87.800

MobilLab
Rekvisitioner ekspederet 

5.600

Web-Patient
Udbredelse i almen praksis

89 %
Der bliver hver måned 

anvendt  

70.000 skemaer



ØKONOMI ANDET HALVÅR 2021
Udviklingsbudget ca. 750 timer
(timepris  kr.  1222,- / tm)

AFTALT

ISO, CPR, implementering, dokumentation, videndeling, optimering, oprydning m.m.

LEVERET

1. aug. – 31. dec.: Optimering og oprydning: 170 tm

1. aug. – 31. dec.: Div. opgaver, ISO, m.m.: 100 tm

1. aug. – 31. dec.: Impl., doku., vidensdeling: 200 tm

1. aug. – 31. dec.: WebReq Admin: 800 tm

1. aug. – 31. dec.: WebReq adskillelse: 500 tm

----------- -----------------

1.270 tm (-750) → - 520 timer

Akkumuleret status pr. 31.7.2021 (2006-2020 Q2) 5600 (2019) – 1500 (2020) – 750 (Q1+Q2 2021 - 3.350 timer

-----------------

Akkumuleret status pr. 31.12.2021 = - 3.870 timer

Udviklingspulje



Laboratoriesvarportalen

• Input fra WebReq-brugergruppen til brugergruppen for Laboratoriesvarportalen



Nyt fra MedCom

• Nyheder fra MedCom



Eventuelt

• Dato for næste brugergruppemøde 

o Forslag: 31. august 2022

• Sidste frist for punkter til dagsorden er den 1. juli 2022

• Sidste frist for nye ønsker til WebReq er den 1. juli 2022



Tak for i dag


