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Flere muligheder i Advis
1.

2.
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I dette eksempel sendes WebReq’s standardbesked til patienten, når bestillingen lægges på hotel.
I feltet ”Tekst der sendes (kan ikke rettes)” vises den besked som sendes til patienten.
Der kan vælges at sende beskeden enten i en sms, e-mail eller begge dele.
I dette eksempel sendes WebReq’s standardbesked samt en besked til patienten, som klinikken har skrevet i feltet
”Bemærkning”, når bestillingen gemmes. I feltet ”Tekst der sendes (kan ikke rettes)” vises den besked som sendes til
patienten. Der kan vælges at sende beskeden enten i en sms, e-mail eller begge dele.
I dette eksempel sendes klinikkens besked som er skrevet i feltet ”Bemærkning” til patienten, når bestillingen enten
lægges på hotel eller gemmes. I feltet ”Tekst der sendes (kan ikke rettes)” vises den besked som sendes til patienten.
Der kan vælges at sende beskeden enten i en sms, e-mail eller begge dele.
I dette eksempel sendes WebReq’s standardbesked til patienten ved rekvisitionstypen ”Prøve tages på laboratoriet”.
I feltet ”Tekst der sendes (kan ikke rettes)” vises den besked som sendes til patienten. Der kan vælges at sende
beskeden enten i en sms, e-mail eller begge dele.
I listen ”Vælg eventuelt senest benyttet bemærkning” kan der vælges en tekst, som er benyttet tidligere.
Her gemmes de seneste 5 tekster.

Deling af profiler

Du kan dele klinikkens egne profiler med andre. Under klinikkens stamdata er det muligt at give en anden
klinik mulighed for at dele egne profiler.

I feltet ”Del egne profiler med” kan du indtaste ydernummeret for den klinik, som du vil dele med.
Ved deling med flere klinikker skal du benytte et komma til separation.

Profilerne vises KUN i listen ”Klinik profiler”, hvorfra disse kan vælges. Det er ikke muligt at redigere disse profiler.

Ændre initialer på prøvesvar

Når du åbner WebReq vises initialer på den person som åbner WebReq. Disse initialer bliver sendt med
prøvesvaret. Nu kan laborant/sygeplejerske i feltet ”Rekvirent initialer” i ”Oplysninger” indsætte initialer på den
i klinikken, der skal modtage prøvesvaret.

Ændringer i ”Seneste svar”

Når en profil indeholder en analyse, der trigger ”Seneste svar”, så åbnes profilen og du skal derefter vælge
udfør, gem eller hotel.

Kopisvar til prøvetager

Kopisvar til prøvetager er som default sat til 'Nej'. Det vil sige, at hvis en rekvisition fra hotellet indlæses af
en prøvetager, hvor f.eks. en speciallæge er sat til ”kopi til egen læge” og prøvetageren fravælger ”kopisvar”,
så får denne ikke et kopisvar.

Ændring af tekst ved e-mail til DMDD & laboratoriet
Teksten ”Fra” er ændret til ”Email”.

Skift af laboratorie

Nu kan du skifte til andet laboratorium i alle specialer.

Tilbagesvar overvågning af egne analyser

Vi nu kan danne labels med 2 stregkoder til brug i forbindelse med overvågning af egne analyser i Tilbagesvar.
Vælg ”Rediger egne analyser” og vælg den analyse, der skal overvåges. Sæt flueben i feltet ”Tilbagesvar
overvågning”.

Analyser, der ikke kan lægges på hotel

Det fremgår af dialogboksen hvilke analyser, der IKKE kan lægges på hotel.
Vælger du ”Ja” udskrives en PTB og der sendes en rekvisition til laboratoriet.

Tekst i dialogboks er ændret

Der er ændret i teksten i dialogboksen ved de rekvisitioner, der ikke kan sendes. ”Rekvisitioner hentet fra Hotel kan ikke sendes
til prøvetagning på laboratoriet” ændret til ”Rekvisitionen indeholder analyser, der ikke kan tages i klinikken”.

Nye genvejstaster

Ny genvejstast: Ctrl + Shift + j

Ny genvejstast: Ctrl + Shift + o

Ny genvejstast: Ctrl + Shift + a

Advarsel ved prøvetagningsdato

Er prøvetagningsdatoen enten tilbagedateret eller dagsdato, så fremkommer en advarsel med mulighed for at
fortsætte eller afbryde. Ønskes du at afbryde, så fremkommer en kalenderen, så du kan vælge en anden dato.

Nye muligheder for hurtigt at vælge anden prøvetagningstid.

Oprettelse af klinikansvarlig (Administrator)

Den klinikansvarlige kan se og redigere hvilke behandlere, der har haft adgang til klinikken. Den klinikansvarlige kan derudover
også udpege en dataansvarlig på klinikken. Hensigten med at have en dataansvarlig i klinikken er, at det er denne person (eller
de personer), som DMDD A/S kan henvende sig til, hvis der f.eks. kommer opdateringer til databehandleraftalen, eller hvis
DMDD A/S på et tidspunkt ønsker at begrænse adgangen til specifikke klinikoplysninger i WebReq.

Den første bruger som klikker på funktionen ”Klinik admin” bliver tilbudt at blive klinikadministrator. Der kan godt udvælges
flere klinikansvarlige.
Administratoren har mulighed for at oprette, redigere og slette brugere.
D får ikke adgang til funktionen ”Klinik admin”, hvis ikke du er klinikansvarlig.

KRAM skema

Et nyt skema KRAM;Pt (Pt-Kost,Rygning,Alkohol,Motion(KRAM);arb.akt, kan nu bestilles i WebPatient.

MRC

MRC skala;pt(KOL), Medical Research Council dyspnea score, kan nu bestilles i WebPatient.

Adgangslog i Web-Patient

Under brugerens profil vises den seneste adgangslog i et nyt panel.
”Min log” under velkomst, får patienten adgang til uddybende oplysninger.

