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• Kommentarer til referatet fra WebErfa d. 15.09.2021

Referat fra sidste WebErfa møde

https://www.medcom.dk/media/12952/referat-webreq-erfagruppe_15092021.pdf
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Marianne Broholm, MedCom

11. Maj 2022

WebReq ERFA-møde



Nyt fra MedCom – siden sidst (15.09.2021)
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• Laboratoriemedicinske Referencegruppe møde afholdt den 10.02.2022
• Modernisering og ændringsønsker til laboratoriesvarstandarderne

• Præciseringer i eksisterende standarddokumentation

• Ny standard og standard udgår

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

• Intelligent indbakke

• Elektronisk overførsel af svar i praksis – analyse af muligheder



Modernisering og ændringsønsker til standarderne
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• Modernisering vedtaget i MedCom-styregruppen – nyt format HL7 FHIR
• Overgang med OIO-XML, men i opdateret form

• Tidsplan udestår (Laboratorie rekvisition/svar 2022 udskudt)
• Pilotprojekt ‘Udveksling af FHIR lab-svar mellem kommuner og lægepraksis’

• Økonomi – Regeringens digitaliseringsstrategi har afsat 45 mill. kr. til 
medfinansiering af regioners, kommuners og praksissektors implementering af 
MedComs første FHIR standarder

• Ændringsønsker til svar-standarderne
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Standard Ønsket ændring Berørte systemer

RPT01/XRPT01 Antallet af analysesvar hæves fra 99 til 
999.

Laboratoriesystemer: 
Labka II, BCC, Prosang, Blodfløten, Sunquest, Labsys, NIM-db, SIGLO
EPJ på sygehusene: 
Columna, Epic
Lægesystemer: 
Novax, WinPLC, EG Clinea, Ganglion, XMO, MultiMed, MyClinic, XMedicus, 
DMDC Journal, Metodika EPM
Andre:
LABA, MinSundhed, MinLæge, Sundhedsjournal

RPT01/XRPT01 2 nye referenceinterval-typer 
’Beslutningsinterval’ og ’Toksisk interval’ 
ønskes tilføjet

RPT01/XRPT01 Markering af analyseresultater, der ikke 
er referencevurderet.

RPT02/XRPT05 Antallet af analyser hæves fra 20 til 99.
Antallet af bakterier pr. svar hæves fra 10 
til 99.

Laboratoriesystemer:
Mads, ADBakt, Sunquest
EPJ på sygehusene:
Columna, Epic
Lægesystemer:
Novax, WinPLC, EG Clinea, Ganglion, XMO, MultiMed, MyClinic, DMDC 
Journal, Metodika EPM
Andre:
Miba, MinSundhed, MinLæge, Sundhedsjournal

RPT03/XRPT03
RPT04/XRPT04

Antallet af diagnoser hæves fra 40 til 99.
Antallet af prøver pr. rekvisition hæves 
fra 99 til 999.

Laboratoriesystemer:
CGI Patologi
EPJ på sygehusene:
Columna, Epic
Lægesystemer:
Novax, WinPLC, EG Clinea, Ganglion, XMO, MultiMed, MyClinic, Metodika
EPM
Andre:
Patobanken, MinSundhed, MinLæge, Sundhedsjournal



Præciseringer i standarddokumentationen
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• CPR-nr. må ikke ændres efter svarafgivelse
• Det er ikke tilladt at ændre et patient-ID efter at svarprocessen er påbegyndt. Er der tale 

om et forkert patient-ID er det vigtigt at annullere samtlige udsendte svar. Herefter skal 
der udarbejdes en ny rekvisition, hvis svar skal afgives med det korrekte patient-ID. 
Patient-ID må undtagelsesvis rettes i den situation, hvor det drejer sig om, at en patient 
har et erstatnings CPR-nummer, som skal erstattes af patientens rigtige CPR-nummer, når 
dette kendes.

• Der må kun sendes ét endeligt resultat
• Alle til en rekvisition bestilte undersøgelser bør besvares ved første svarafsendelse. 

Analyser der ikke er udførte, skal sendes som præliminære svar og angives med ***** 
(fem stjerner) i svaret. Ved fremsendelse af endeligt svar på et præliminært svar skal 
tidligere fremsendte endelige resultater på andre analyser ikke genfremsendes. Der må 
fremsendes et antal præliminære resultater, kun ét endeligt resultat og evt. et antal 
rettede resultater. 



Ny standard frigivet og en udgår
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• Det gode Genetiksvar frigivet af RUSA dec. 2021
• Findes kun i formatet OIO-XML  

• XRPT07 version XR0731G

• Mikrobiologi-standarden RPT02 udgår pr. 31.12.2022
• MedCom informerer ud til leverandører

• Erstattes af XRPT05 v. XR0532M - Vær opmærksom på at det kan give anledning til 
ny certificering for de systemer, der kun er godkendt til en ældre version.



Intelligent indbakke
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Status:

• Data indsamlet fra i alt 12 praksis
• Viser at der er grundlag for at gå videre med:

• Auto-svar og -arkivering hvis lab-svar er normale (evt. som første step)
• Arkivering hvis patienten har tid (kan kobles på senere – kræver mere programmering)

Næste step:

• Lægesystemleveranddør og Synlab skal involveres 
• Løsning aftales
• Pilot afvikles
• Løsning udbredes



Elektronisk overførsel af svar i praksis
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• Analyse over eksisterende muligheder i dag
• Interview med lægesystemleverandører
• Interview med leverandører af kendte løsninger
• Interview med praksispersonale der anvender løsningerne

• Interview skal belyse:
• Nuværende muligheder – teknologi og organisation bag løsningen
• Økonomi og skalerbarhed – kan der laves landsdækkende løsning?
• Hvilket udstyr kan/kan ikke kobles op?
• Hvor mange klinikker anvender en løsning? Har de en særlig profil?

• Analysen skal munde ud i en rapport, som skal afleveres til august 2022 
til DAP-styregruppen
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SYNLABS Nye lokaler - Odeons Kvarter 19, 2 tv. 5000 Odense 



Kontaktpersoner på smds.dk opdateret



Adviseringsliste på smds.dk

• Husk at melde jer til på vores Adviseringsliste
• Skift fra gammel til ny opsætning gav udfordringer
• Afmeld eller skift præferencer
• Afmelding af SMS adviseringer på sms besked

• WebReq Driftstatus



Opdeling af pandemi og WebreqAdmin
https://adminwebreq.multimed.dsdn.dk/

https://vaccinewebreqadmin.multimed.dsdn.dk/

https://coronawebreqadmin.multimed.dsdn.dk/

https://adminwebreq.multimed.dsdn.dk/
https://vaccinewebreqadmin.multimed.dsdn.dk/
https://coronawebreqadmin.multimed.dsdn.dk/


FAQ – Spørgsmål og svar i Web-Patient

• Kan tilgåes fra Web-Patient arkiv
• Kan tilgåes fra borger login side, både før og efter login.
• Hjælp for borgere og fagpersonale på webpatient samt

Forsikring og Pension FP-attester/faktura

FAQ Web-Patient

https://www.web-patient.dk/


FAQ – Spørgsmål og svar på smds.dk

Smds.dk/faq

https://smds.dk/faq/


Arbejdsgruppe KMA/Hotel

• Der er indkaldt til første møde i denne uge
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• 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 som *),navn, 

email og adgangskort 

Nyt: brugerudtræk på rekvirent



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

• Gamle brugere behøver ikke at blive rettet til, men skal noget 

rettes f.eks e-mail skal initialer bestå af 4 cifre.

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



• Der er lavet et par ekstra release til Admin

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

Indmeldte sager på Admin

Kommende Release d. 9. juni 2022

• Pippeetiketter til mikrobiologi

• Vælg alle knap til prompter

• Tilbagesvar, visninger fjernes 

• Felt til SOR kode på laboratorier (opstart udfasning af sks koder)

• Ekstra rettelser

Udbedringer/opdateringer

https://smds.dk/hjaelp-til-webreq/
https://synlabrzv.sharepoint.com/sites/SMDSDenmark/Support/Support%20WebReq/Webreq%20ADMIN/Admin%20mangler/Admin%20indmeldte%20problemer%20pr.%2022.03.22.docx


Frokost
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Overtagelse af ydernummer

Husk at man kan overskrive det gamle ydernummer
Herved bibeholdes alle profiler samt rekvisitioner 



Deling af profiler

Man kan dele rekvisitioner og profiler 
med andre praktiserende læger. 

Bedre mulighed for pasning af patienter 
ved ferie/kursus



Rekvisition uden original rekvirent

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 hotel 
rekvisition man ikke selv har oprettet. 



Rekvisition oplysninger: Patienter betaler

Vi overvejer at fjerne denne 
valgmulighed. 
Labka kan ikke finde ud af, at der er en 
selvbetaler og sætter Regionen til at 
betale. 

Kan BCC eller andre systemer bruge det?
Er der nogen der kan bruge dem ?



Rekvisitioner med E-CPR-nr.

Labka kan ikke håndtere rekvisition med erstatnings CPR-nr lagt på ”hotel”. 
Work around: System kan håndtere dem fra hotel → rekvirenten skal vælge "tages på lab" og lægge dem op 
hotel. 

De skal være oprettet i Labka for at den kan hente dem ind.



Testpersoner i gamma

Der må ikke ligge rigtige cpr. nr.  I gamma – det er et testmiljø 
og der skal kun være testpersoner. 

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 Admin undervisning

Undervisning af nye systemadministratorer (Biokemi, WebReq Admin) 

Antal deltagere: 10-12 pr. gang
Lokation: Odense 

Mulighed for teams undervisning – efter behov
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Prisgrupper i admin



Personale
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Nordsjællands Hospital

Mobil
Blokering / Begrænsning

V. Kirsten Kaas Vad

53



Nordsjællands Hospital

Undgå forgæves kørsler

54

• Analyser bestilt til Mobilordning behandles som analyser bestilt til Tages 
på laboratoriet.

• Dvs. at NOX ikke ændrer på bestillingen, og lægen får ingen advisering 
om, at analysen ikke kan tages på ordningen.

• Forgæves kørsler.

• Det er ikke de samme analyser, der har begrænset holdbarhed på alle 
laboratorier. F.eks. ZINK, USTIX, CAI.

• Hurtigere svar – da lægen ved bestilling kan henvise pt. til 
blodprøvetagning på laboratoriet.



Nordsjællands Hospital

Blokeringspromt som andre promter

55



Nordsjællands Hospital

Analysen fremkommer med stoppromt

56



Nordsjællands Hospital

Enten vælges analysen fra, eller man ændrer til 
Tages på laboratoriet

57



Nordsjællands Hospital

EKG og Blodprøver på hver sin rekvisition

58

• Der er ikke umiddelbart nogen begrænsning på at bestille 
blodprøver og EKG på samme rekvisition til mobilordningen.

• Ny promt: Blodprøver og EKG til Mobillab skal bestilles hver for 
sig, da der skal bruges mere tid på prøvetagningen.

• Dette er kun en opfordring...

• Hvad, hvis der kun er én tid tilbage?



Nordsjællands Hospital

Ikke nogen Stoppromt

59



Nordsjællands Hospital

Hvordan løser man det?

60

I blodprøvebooking validerer man op imod diverse prøvetagningstyper. F.eks:

Blodprøve = 6 minutter

EKG = 12 minutter

Børn = 15 minutter



Nordsjællands Hospital

Taget i hjemmet fra hospitalerne

61



Nordsjællands Hospital

Zebra (Android) til mobilordningen

62

Vores mobilpersonale har længe kørt med flere devices: 
• En til Labka – PDA/ROVER
• En telefon 
• En GPS

• Ny Zebra (Android) TC57 – har alle de funktioner der er behov for.
• SIM kort – så der hele tiden er forbindelse til Labka
• Labka II
• Telefon
• MAIL – Mobilruter
• Googlemaps – GPS
• Kamera – hvis der skulle ske skade på bilen.
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Tak for i dag!


