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FORMIDDAG

• Velkomst og godkendelse af referat fra sidst 

• Gennemgang af nyt i WebReq

• Corona-krisens betydning for WebReq

(pause ca. 15 min.)

• Opfølgning fra sidste møde

• Prioritering af indkomne ønsker

• Deadlines, test- og opdateringsdatoer

(frokost kl. 12-12.45)

EFTERMIDDAG

• Emner fra Brugergruppen

• Nyt fra SYNLAB

• Laboratoriesvarportalen

(pause ca. 15 min.)

• Nyt fra MedCom

• Eventuelt, herunder ny mødedato

Dagsorden



• Kommentarer til referatet fra brugergruppemødet den 26. august 2020

https://www.medcom.dk/media/11567/ref_30_webreq-brugergruppemoede_26082020.pdf

Velkommen til det 31. WebReq brugergruppemøde

https://www.medcom.dk/media/11567/ref_30_webreq-brugergruppemoede_26082020.pdf


• Pga. corona blev de tre seneste releases (juni 2020, december 2020 og juni 2021) 

gennemført i et mindre omfang

• Hvilke ændringer indeholdt disse tre releases? 

• Hvilke yderligere ændringsønsker skal med videre til den kommende release (tidspunkt)?

Gennemgang af nyt i WebReq



April 2020

o Sikkerhedsoptimering til Backend

September 2020

oOpdatering og oprydning

December 2020 

oUdløbsdato for adgang til svarportalen

o Blanket fjernet ved Web-Patient skemaer

o Søgning udvides med profil søgning

o Alfabetisk sortering ved søgning i WebReq

oRekvisitionstype ANS kan ikke indsendes

o Forbedring for minikaldsbrugere

Nyt i WebReq



Sikkerhedstest foretaget af 7N & Dubex

• Vi har i indeværende år blandt andet fokuseret på at sikkerhedsoptimere WebReq (Backend), for at 

yde et godt sikkerhedsniveau for vores brugere. 

• Der er i år foretaget to uafhængige sikkerhedsskanninger, hvor der er dannet to rapporter, som vi har 

taget udgangspunkt ift. sikkerhedsoptimeringer.

Sikkerhedsoptimering til Backend

APRIL 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 på prioriterede ønsker laves i efteråret, i det omfang det er muligt.

Hva’ så med det, der ikke kom med?



Oversigt juni 2020



Oversigt december 2020



• Rejsen med COVID-19, som startede i marts 2020 

/Helle Bering, FSA, Region Nord

• Status på hvilken betydning pandemien har haft, og hvilke ændringer der er lavet

/SYNLAB

Corona-krisens betydning for WebReq



o Opskalering af infrastruktur 

o Performanceoptimeringer (Både i applikationen og i kald til databasen)

o Adskillelse af fælles database

Opskalering og performanceoptimeringer 



• Status på videreudvikling af WebReq ADMIN

/SYNLAB

Opfølgning fra sidste møde



Prioritering af indkomne ønsker til WebReq

Prioriteret-oensker-til-brugergr.-moede-august-2021-Web.xlsx


Deadlines, test- og opdateringsdatoer

• WebReq er klar til brugergruppens test torsdag den 25. november 2021

• Næste opdatering af WebReq er torsdag den 9. december 2021



Emner fra Brugergruppen

• Der er ingen emner indsendt



Nyt fra SYNLAB



Pandemien i tal (Coronaprøver.dk)

Antal udviklingsopgaver

o 537 – and still counting!

Tidsbestillinger i perioden 

01-01-21 til 22-08-2021 (begge dage inkl.)

o 12.681.791

Total antal hits på coronaprøver.dk (2020-2021)

o 123.896.543 



Udviklingen på antal tidsbestillinger og udførte prøver 
(coronaprøver.dk)



Pandemien i tal (Vacciner.dk)

Tidsbestillinger i perioden 

23-12-20 til 31-12-20 (begge dage inkl.)

o 2.195

Tidsbestillinger i perioden 

01-01-21 til 22-08-2021 (begge dage inkl.)

o 7.377.318

Total antal hits på vacciner.dk (2020-2021)

o 33.525.318 

Antal udviklingsopgaver

o 808 – and still counting!



Udviklingen på antal tidsbestillinger (vacciner.dk)



Nyt fra SYNLAB

• Udviklingsafdelinger i Manilla og Ungarn

• Synlab Access 

• Pandemi løsning i Tyskland

• EM-fodbold 

• Børsnoteret i Frankfurt 



Laboratoriesvarportalen

• Input fra WebReq-brugergruppen til brugergruppen for Laboratoriesvarportalen

Ved Helle Bering, FSA, Region Nord



Nyt fra MedCom

• Nyheder fra Medcom

Ved Marianne Broholm, MedCom



Eventuelt

• Dato for næste Brugergruppemøde 

o Forslag: den 26. januar 2022

• Sidste frist for punkter til dagsorden er den 27. december 2021

• Sidste frist for nye ønsker til WebReq er den 27. december 2021



Tak for i dag


