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Automatisk opslag af CPR-nummer 

Under rekvisitionsoplysninger i WebReq foretages automatisk et opslag af det indtastede CPR-nummer på 
patientens indberetter, når Assisteret indberetning benyttes. Dette opslag validerer at CPR-nummeret er gyldigt 
og henter i så fald automatisk navnet på patientens indberetter til næste felt. 
 
 

 

Tilladelse til delvise svar 
 
Der kan i Rekvisitionsoplysninger angives om der tillades delvise svar, når der rekvireres et af 
følgende fem skemaer: Hjemmeblodtryk, Væske Vandladning, Væske Vandladning Børn, Peakflow 
og Blodsukker. 
Som default er prompten sat til Nej. Ændres indstillingen på en rekvisition, husker WebReq ikke denne 
indstilling til næste rekvisition, men er tilbage ved default opsætningen. 

 
Når delvise svar er sat til JA, kan man aflevere skema uden nedenstående betingelser er opfyldt: 
Hjemmeblodtryk: 
Systolisk og diastolisk blodtryk skal udfyldes morgen og aften for alle 3 dage. 
Væske Vandladning: 
Mindst 2 tidspunkter med Væske-indtagelse og 2 tidspunkter med Vandladning om dagen skal være udfyldt. 
Væske Vandladning børn: 
Mindst 2 tidspunkter med Væske-indtagelse og 2 tidspunkter med Vandladning om dagen samt alle Nat-registreringer skal være udfyldt. 
Peakflow: 
Mindst 10 dage morgenværdier og mindst 10 dage aftenværdier skal være udfyldt. 
Blodsukker: 
Alle dage skal være udfyldt for alle de bestilte tidspunkter. 



 
  

 

Dynamisk Meddelelsesvindue 

MedCom laver en spørgeskemaundersøgelse for Sundheds- & Ældreministeriet og PLO. Derfor er et dynamisk 
meddelelsesvindue tilgængeligt for patienten efter at patienten har fået en kvittering for at have sendt et skema. 
I dialogboksen kan patienten vælge om man vil deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Patienten spørges kun én gang. 
Ved besvarelser af skemaer i WebReq er denne funktion slået fra. 

 

 

Nye Skemaer: 

 

 

Nyt skema: COPD assessment-testen (CAT) spørgeskema 
Yderligere informationer kan ses på DMDD´s hjemmeside eller i WebReq. 



 
  

 

 

Nyt skema: Common Mental Disorder Questionnaire (CMDQ) 
Yderligere informationer kan ses på DMDD´s hjemmeside eller i WebReq. 
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Web-Patient Layout ændringer 
Der er foretaget justeringer og små ændringer i patientdelen. 
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