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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 rekvisionstypen. 
Prøve tages af mobillaboratorium. En rekvisition bestilt til mobillaboratorium kan IKKE reitereres. 

 

 

 

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. 

 

 

 
 

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.  



 
  

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 



 
  

 

Overvågning af Tilbagesvar til WebPatient 
 

Ved at klikke på ikonet ved klinikkens navn åbnes en dialogoksen ”Rediger praksis stamdata”. 
I dropdownboksen ”WebPatient overvågning” vælges den ønskede overvågningstype.  

1) Ingen overvågning 

2) Overvågning på Svar Modtaget 

3) Fuld overvågning 

Default er 1). 

 

Overvågning på den enkelte rekvisition 

I funktionen Oplysninger kan vælges: 

Ad 1) Dette svarer til at lægen har svaret 'Nej' til "Overvågning af rekvisition" 

Ad 2) Dette svarer til at lægen har svaret 'Nej' til "Overvågning ved manglende svar til Patient"  

Ad 3) Dette svarer til at lægen har svaret 'Ja' til begge ovenstående 
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