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Dagsorden



• Kommentarer til referatet fra brugergruppemødet 2. marts 2022

Referat fra WebReq Brugergruppemøde 02.03.2022

Velkommen til det 33. WebReq brugergruppemøde

https://www.medcom.dk/media/13015/ref_32_webreq-brugergruppemoede_02032022.pdf


• Gennemgang af WebReq-releasen i juni 2022 

Release i juni 2022



Pippeetiketter til mikrobiologi tilrettet

Pippeetiketter er ikke fjernet, 

men tilrettet til Edge og Chrome



Tilbagesvar er fjernet fra visningen



Sideopsætning til Egde og Chrome

Automatisk sideopsætning: 

Venstre og top margen 

sættes til hhv. 8 og 6, hvis 

felterne ikke er udfyldt. 

Samtidig fjernes sidehoved og 

sidefod. 



Vigtig i forbindelse med Admin-opdateringer

Husk altid at opdatere din browser efter en opdatering (Ctrl + F5) 

samt at slette alle cookies/cache (Ctrl + Shift + Delete)



Nye overskrifter ved prompt-oprettelse

Analyseopsætning → Prompter: Der er kommet to nye overskrifter, 

som gør det nemmere at lave den rigtige opsætning



Udfasning af SKS-koder

Laboratorie → Laboratorie: Nyt SOR-kode felt tilføjet. Er dette felt udfyldt og 

flueben om at skulle benyttes, så anvendes dette i MedReq01. 

I en overgangsperiode vil der derfor være to felter, én til SOR- og én til SKS-

koden, og først når alle laboratorier er skiftet over, udgår SKS-feltet. 

Når SKS-koderne er udfaset, kan rekvirenter kun være klassificeret med YNR eller 

SOR.



Søg Rekvisitioner, markering af rekvisitioner 

Søg Rekvisitioner: Farvekode og mouseover-

tekster på rettede og slettede rekvisitioner vises 

korrekt.



Ydernr. fremgår i overskrift på brugerudtræk 



E-mailadressen ved genudsendelse af Minikald

Rekvirent → personer → Ny person: Hvis ikke hele e-mailadressen kan ses, når der gensendes et 

Minikald, kan man med cursoren bevæge sig videre ud til det, der ikke kan ses.



Ved afsendelse af bookinginformationer, vises mail-add.

Rekvirent → Personer: Som ved afsendelse af Minikald, vises 

mailadressen nu også ved afsendelse af bookinginformationer.



Visning af inaktive brugere på en rekvirent 

Rekvirent → Personer: Inaktive brugere er gråmarkeret og 

placeret under de aktive brugere.



Automatisk udlogning af admin



Eget lab, visning for en analyse

Rekvirent eget lab → Vis egne analyser: Man kan nu gå helt ind og se 

opsætningen på egne analyser, hvis man vælger Vis. 



Søgekriterier bibeholdes på analyse og rekvirent

Har man under Analyser eller Rekvirent sat et søgekriterie op og går ind på Ret, 

kan man nu komme retur til sine søgekriterier på overskriften



Forsøg på brugeroprettelse på eksisterende bruger

Rekvirent → Personer → Ny person:  

Indtastes en person, der allerede er på 

listen, vil denne pop-up vises.



Adgangskort til laboratoriesvarportalen er synlige 

Rekvirent → Personer: Laboratoriets administratorer kan nu se, om en 

bruger har adgang til Laboratoriesvarportalen. 

Kun SYNLAB kan tildele disse adgange.



Udfordringer i forbindelse med analyseoprettelse løst

Analyser kan nu oprettes og redigeres, uden at der kommer fejl. 



Udførende laboratorie kan nu vælges på PAT- og KMA-analyser 

Nu mulighed for at sætte Udførende laboratorier på 

patologi- og mikrobiologiske analyser. 



Feltet LAB kan nu vælges under rekvisitionstype på analyser

LAB = Anvendt ved Covid-1-

borgerrekvisitioner fra SSI. 

Rekvisitioner kan kun hentes ned, 

hvis ens default-lab er SSI.



Angivelse af Ledetekst til Mobillab

Laboratorie → Laboratorie: Tilføjelse/ændringer kan nu oprettes/rettes og gemmes. 

Linjeskift vises med <br> og ikke som tidligere \\ og max 80 tegn.



Forbedret visning af rekvisitioner 

Rekvirent → Rekvisitioner 

og Søg rekvisitioner: Visning 

forbedret og faneblade gør 

visningen mere overskuelig.



• Status WebReq Admin

• Præsentation af løsningsforslag til Mikrobiologi på hotel

Opfølgning fra sidste møde



PUNKTER FRA MØDET KOMMENTARER

Patologi 

Projekter: Laboratorie → Rekvirent→ Projekter 

projektopsætning på rekvirent mangler

Hotelrekvisition kan ikke printes:. 

Fra Rekvisitioner (Søgning) cpr.nr. kan man på en hotelrekvisition, der ikke er afsendt, få mulighed for at 

vælge udskriv, og dermed se rekvisitionen. Dette er ikke muligt fra Admin.

Login med NemID / nøglefil

Rediger Eget lab er ikke en mulighed som i back-end

Ikke muligt at sætte flueben ved eget lab → rekvirent → Rediger, når der sættes op til udvidet Web Quality

reminder 

WebReq Admin-1:1 konvertering



KOMMENTARER

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. 

Admin møde 2020

Pop up tekst ændring: 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”.

Admin møde 2020

Navnefelt er låst.

Differentiering af analyser til læger/speciallæger: 

Har i dag været til møde med alle KBA’er i Region Hovedstaden.

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

speciallæger og alm. praktiserende læger

ID 8, 2020

Automatisk opslag under rekvirent:

1.Hvorfor skal der vælges ydernummertype, det burde ske automatisk?

2.Hvorfor skal der indtastes by, skal ske automatisk ud fra postnummer? 

.

ID 3,  2020: 

WebReq Admin, udestående 



: KOMMENTARER

Manglende beskrivelse af fejlen ved slette analyse

Backend: slettes en analyse vises hvor mange rekvisitioner den er på. Admin: vises ”Fejl”

Analyseudtræk henter ikke promter med i fil 

Hvis man vil eksportere en fil Laboratorie -> Analyser

Kommentar-prompt

Under kommentar prompt i admin vises felterne "skal besvares”, og det er en fejl, da de ikke skal kunne 

sættes på kommentar-prompt.

Download af profiler mangler nogle rekvirenter

Man får ikke en fyldestgørende liste med alle rekvirenters profiler, når man downloader en liste med profiler i 

Admin.

Rekvisitioner under rekvirent vises ikke ved KMA eller blanding af specialer

Under rekvirent → rekvisitioner kan man ikke se rekvisitioner for en yder, der kun har KMA-rekvisitioner. 

Disse vises i back-end.

Opsætning af prompter:

Man kan ikke tilføje flere prompter, når der søges i opsætningen.

Ingen fejlbesked ved brugeroprettelse med to initialer

Når der klikkes på ”Gem” på tidligere oprettede brugere med to initialer, forsøger den at gemme, men den 

kommer ikke videre.

WebReq Admin, indmeldte sager 



• Præsentation af løsningsforslag til Mikrobiologi på hotel

Opfølgning fra sidste møde (forsat)

https://synlabrzv.sharepoint.com/sites/SMDSDenmark/Support/Support%20WebReq/WebReq%20brugergr.%20m%C3%B8der/Webreq%20br.gruppe%20m%C3%B8de%202022.08/Mikrobiologi%20rekvisitioner%20p%C3%A5%20WebReq-hotel%200.2_ekk_mab_ekk.docx?web=1


Prioritering af indkomne ønsker til WebReq

Ønsker til prioritering august 2022

https://synlabrzv.sharepoint.com/sites/SMDSDenmark/Solutions/WebReq/WebReq%20ønsker/til%20mødet%20aug.%2022/Indkomne%20ønsker%20til%20br.gruppe%20møde%20aug.%2022%20til%20prioritering.%20Til%20hjemmeside.xlsx


Deadlines, test- og opdateringsdatoer

• WebReq er klar til brugergruppens test fra den 24. november 2022

• Næste opdatering af WebReq er den 8. december 2022



Emner fra brugergruppen

Overført fra sidste regneark efter aftale:

Når SKS er udfaset, så kan rekvirenter kun være klassificeret med YNR eller SOR.

1. Der skal i WebReq brugergruppen opnås konsensus om hvordan privathospitaler skal kodificeres uden SKS.

Skal det være SOR eller eYNR?

2. Og hvis SOR, hvilket SOR niveau 1-4 skal anvendes?

3. Hvilken betydning får det for parameterkald og evt. minikald?

Konsensus skal videreføres i kodificering i labsystemerne. 



Nyt fra SYNLAB

• Teknisk siden sidst og andre nyheder. (SYNLAB)  



Laboratoriesvarportalen

• Input fra WebReq-brugergruppen til brugergruppen for Laboratoriesvarportalen,                                                                 

samt nyheder fra Laboratoriesvarportalen (FSA, RN)



Nyt fra MedCom

• Nyheder fra MedCom



Eventuelt, herunder ny mødedato

• Dato for næste brugergruppemøde. Forslag: 25. januar 2023

• Sidste frist for punkter til dagsorden er den 15 december 2022

• Sidste frist for nye ønsker til WebReq er den 29 december 2022



Tak for i dag




