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Logning i ADMIN
Når en klinik retter i klinikkens stamdata, registreres dette i Admin. Der registreres oplysninger om
ydernummer, klokkeslæt, dato samt initialer for den person, der har foretaget rettelsen.

Kontakttelefonnummer i MobilLab
Det er nu valgfrit om kontakttelefonnummeret skal tilføjes.

I MobilLab er der tilføjet en option i Dækningsområder, hvorvidt kontakttelefonnummer er påkrævet.
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Ikke muligt at gemme eller lægge gamle Mobillab-rekvisitioner på hotellet
Ved opdateringen i juni blev det - ved en fejl - muligt at lægge mobillab rekvisitioner på Hotel.
Denne mulighed er nu fjernet!

Mapping af analyser i Klinisk Biokemi
Når en klinik importerer en rekvisition med ukendte analyser, modtages et navn, som er søgebart.
For at undgå dette er det muligt at oprette en Mapningstabel i Back-end.
I feltet Andre koder, der skal mappes over til denne analyse fra andre lab indsættes de koder, hvor
en mapning er muligt.

Besked i Admin
I funktionen System beskeder vises de sendte beskeder. I oversigten vises typen af besked
BeskedType, beskedens overskrift Overskrift, selve beskeden Besked, dato for udløb Udløber samt
initialer på opretter af beskeden Sendt Af.
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Rettelse af Hotelrekvisitioner i WebReq med booking
Når der er oprettet en blodprøvebooking på en rekvisition og klinikken herefter retter rekvisitionen og
lægger denne på hotel igen, så ligger der stadig en bestilling på rekvisitionen i blodprøvebooking.
Bemærk: at type kan være ændret hvis f.eks. klinikken har tilføjet et EKG til rekvisitionen. Ulempen
ved det er, at en rekvisition kan ændres til en Type, som ikke tages på det tidspunkt, da
tidsbestillingen bibeholdes.
I sporing kan man se at systemet (klinikken) har rettet hotelrekvisitionen.
Ulempen ved det er, at en rekvisition kan ændre type, hvis f.eks. EKG/Glukosebelastning tilføjes.

Kodeordet vises ikke på bruger i WebReq
Brugerens kodeordet vises som ***
Koden er dog synlig for brugeren, når vedkommende selv er logget på.
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Visning af prisgrupper
I oversigten vises prisgruppe med farvekoden.
Ved at føre musen henover vises koden for kategori samt analysepris.

MobilLab: Patient ikke kendt i WebReq
En patient blev først oprettet i databasen, når der blev oprettet en rekvisition. Derfor fremstod patienten som ukendt i
WebReq og der fremkom en fejl, når man forsøgte at bestille MobilLab hos de rekvirenter, der benyttede "ny
mobillab". Denne fejl er nu rettet.

Stavefejl rettet
I WebReq er en stavefejl i ordet Listevisning rettet.
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