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Nyt i WebReq for laboratorier 
      

  
 
 
Juni 2019 
 
Advarsels- og blokeringsregler der kan opsættes i Back-end. 

Her angiver du, hvor mange dage bagud, der skal søges efter et resultat på 
Laboratoriesvarportalen. Angiver du 90 dage udløses en advarsel, hvis seneste svar er 
mindre end 90 dage gammelt. 

Ønskes analysen bestilt trods advarsel, kan det kræves at rekvireringen begrundes. 

Her angiver du, hvilke kode(r) (NPU, MDS eller lokalkoder) skal der søges efter på 
laboratoriesvarportalen. Er der tale om en liste- eller gruppeanalyse, angives enkelt 
analyserne. Har en analyse både en NPU- og MDS-kode, skal begge koder anføres. 

Her angiver du i hvilket speciale(r) der skal søges efter svar på laboratoriesvarportalen. 
Det er muligt at sætte kryds i begge felter. 

Blokering ved analyser der IKKE kan tages sammen. Blokering af analyse X, hvis der på 
samme rekvisition er bestilt analyse Y. 

Her kan du indsætte en blokeringstekst, der vil poppe-up, når der klikkes ”Udfør”, ”Hotel” 
eller ”Gem” ved analyser, der ikke kan tages sammen. 
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Advarselsregler vises ved rekvirering, når der klikkes på ”Udfør”, ”Gem” eller ”Hotel”.  Henter du rekvisitioner fra 
Hotellet, vises advarslerne kun for originalrekvirenten, dvs. hvis egne rekvisitioner hentes ned fra Hotellet.  Er du 
derimod kun prøvetager, får du ingen advarsler. Dette gælder også for rekvisitioner fra sygehusafdelinger. 
OBS! Brugere, der logger på med Minikald uden adgang til Laboratoriesvarportal, kan kun få vist en analyse 
blokering, da øvrige regler anvender laboratoriesvarportalen. 

Advarsel i WebReq 

Herunder vises et eksempel på en WebReq-advarsel, der informerer om, at der allerede foreligger et svar på 
analysen. Dette er ikke en blokering og bestillingen kan derfor godt gennemføres. 

 

 

 

Advarsel med begrundelse i WebReq 

Herunder vises et eksempel på en WebReq-advarsel med begrundelse for, hvorfor analysen alligevel skal tages.                                      
Denne advarsel kan opsættes i back-end under Advarselsregler. 

 

 

 

Blokering i WebReq 

Herunder vises et eksempel på WebReq blokering med analyser, der ikke kan bestilles på samme rekvisition.                                    
Den nederste tekst kan oprettes i back-end. 
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OIO lokationsnummerfelt på rekvirent 

OIO Lokationsnummer (Betaler-Id) er et nyt felt på rekvirenter i Back-end. 
Her indtastes EAN nummer på fiktive ydernummer, som derved sendes med i EDI’en. 
 
NAD+PAY+5790000123458::9++WebReq lægehus:_:_:::US' – EAN  

Betaler-Id kan ses i WebReq under ”Oplysninger” på en rekvisition, der er hentet fra hotellet. 

 

 

 

Placering kan nu også tildeles for analyser i Klinisk Mikrobiologi 

Klinisk Mikrobiologi kan sætte placering op under analyserne i Back-end. 
Visning i listevisning er dog kun muligt for Mikrobiologi, hvis rekvirenten har analysen som 
favorit. 
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Oprettelse af profiler i klinisk mikrobiologi 

Via login i WebReq Front-End kan Klinisk Mikrobiologi oprette og redigere laboratorie profiler til 
rekvirenterne, samt oprette og redigere klinikprofiler til enkelte rekvirenter (- også med numre > 850). 

Log i https://www.webreq.dk med de tildelte koder for laboratorielogin i WebReq. 

 

 

 

 

 
 


