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Ønske ID 11 

Den WebService, hvor man kan søge på CPR og enkeltanalyser på labsvarportalen er IKKE udviklet, hvilket var en 
forudsætning for at dette kunne løses. Opgaven må tages med til næste brugermøde, og koordineres med labsvar 
gruppen. 

 

 
Søgning af det oprindelige rekvisitionsnummer ved rettelse  

Når en rekvisition rettes i WebReq, kan man ved rekvisitionssøgning og ved cpr-søgning søge i 
backend på det oprindelige rekvisitionsnummer. Den oprindelige vises med gråskrift. Ved at holde 
musen hen over rekvisitionsnummeret kan man se, hvornår der er rettet og af hvem.  

 

 

 

Søgning af originalt rekvisitionsnummer 

 Laboratoriets originale rekvisitionsnummer kan se i WebReq backend. 



 
  

 

Ændringer til profiladministration for laboratorier  
I profiladministrationen sorteres lægernes klinikprofiler alfabetisk. 
Listen viser også de profiler, som er oprettet i laboratoriemedicin. 
Patientspecifikke profiler vises øverst i listen - i parentesen vises patientens cpr. Nummer. 

 

 
 

 

Mulighed for vedhæftning af filer i funktionen “Ønsker til WebReq” 
I funktionen Ønsker til WebReq er det muligt at vedhæfte en fil. 

 

 



 
  

 

Visning af det nationale langenavn og kode 
Nu er det muligt at få vist analysens langenavn og analysens kode ved at føre musen henover en 
analyse i Skemavisning. 

 

 

  

Ikke muligt at gemme eller hotelle en rekvisition til mobillaboratorium 
Funktionerne ”Gem & Hotel” er ikke tilgængelige, når der vælges rekvisitionstypen ”Prøve tages 
af mobillaboratorium”. 

 

 

Gule prompter 
Gule prompter fungerer på samme måde som de røde, bortset fra at man ikke behøver at besvare 
prompten. Ved klik på Udfør åbnes Rekvisitionsoplysninger så man få vist prompterne.    



 
  

 

Brevsvar Cervix patologi 
Mulighed for brevsvar fra patologiafdelingen. For at løse opgaven er der oprettet følgende prompter: 

Promptkode: 16127 
Det anbefales, at brevsvar ikke bestilles, hvis flere gynækologiske prøver tages samtidigt, da brevsvaret ikke giver et 
samlet svar på prøverne. 
 
Promptkode 13449 
Angiv begrundelse for bestilling af undersøgelsen på barn < 18 år. 
  
Promptkode 13450 
Angiv begrundelse for bestilling af undersøgelsen på en mand. 
 

 

Ændring I funktionen Opret/rediger profiler 
Feltet Overskrift er flyttet længere ned i Profiloplysninger. 

 



 
  

 

Udpakning af reitereringer 
Nye hotellede pakkes nu ud dog vil gamle hotellede behandles som hidtil. Ved at sætte musen hen over rekvisitionen 
under Hotel vises en oversigt over de bestilte reitereringer. I oversigten vises samtidigt under Itereret vises 
oplysninger om reitereringsstatus. 

 

 

Udpakning af reitereringer – BackEnd 
De enkelte rekvisitioner er pakket ud og i parentesen ses oplysninger om antal af reitereringer.  

I WebReq har almindelige bruger kun adgang til max.12 reitereringer, men rekvirenter hvor specialet = "Klinisk kemi" 
har adgang til 25/50/100. Dette er en opsætning i backend på den pågældende klinisk kemi rekvirent. 

 

 

 
 

Ændring ved favoritter 
De enkelte brugere i klinikken kan nu selv oprette sine egne favoritter. Favoritrækkefølgen kan ændres ved brug af 
træk og slip funktionen.  

 

Mulighed for flere materialer I patologi 
Dette ønske arbejdes der videre på, den 17. Maj 2018 afholdes et møde med MedCom og leverandøren til 
patologisystemet for at finde en løsning. På mødet blev det besluttet at vi først kan udføre ønsket til næste WebReq 
opdatering i december 2018, da det kræver en ændring i Standarden.  

 

 



 
  

 
 

Mobillab 
Dette er et nyt modul i WebReq, hvor lægerne ved bestilling af analyser kan booke deres patienter ind på de 
tilgængelige ruter som laboratoriet tilbyder, så prøvetagningen kan foregå i patientens hjem eller på plejehjem.  

I backend modulet oprettes dækningsområderne og de tilhørende ruter oprettes. Når der foretages en bestilling i 
WebReq til Mobillaboratorium, så oprettes disse automatisk og tilføjes automatisk på de pågældende ruter.  

 



 
  

 
Disse lister kan redigeres, og man kan I modulet oprette manuelle bookinger. Ruten lukkes herefter og de tilhørende 
lister dannes og fordeles på de biler, der skal ud at køre. Samtidig kan det vælges, om der skal sendes en elektronisk 
rutebeskrivelse til en mobilenhed.  

Yderligere information om mobillab på telefon 7572 0177 
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