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Statistik tilføjelse af flere felter
I Statistik er udtrækket udvidet med flere data. I oversigten er tilføjet:
Alder, Køn, Rekvirent, Rekvirentkode, Ydertype, Sendt besked, Kommentar, Afsluttet

Ændret rækkefølge i Mine bestillinger
I Mine bestillinger er rækkefølgen ændret.
Mine tider vises først, derefter vises
Prøver klar til tidsbestilling. Udløbet er fjernet fra visningen.
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Alfabetisk visning af prøverum
I menuen Kalender og i menuen Prøverum bliver prøverummene sorteret alfabetisk.

Besked på kaldeskærm
Når du opretter en besked på kaldeskærmen, kan du se teksten, som den vil blive vist på skærmen.

Visning af prøvetypen Hvileprøver
Ved Søg patienter var visningen på rekvisitioner, hvor der er bestilt mere end en hvileprøve:
”Hvileprøver, Hvileprøver”. Dette er ændret til ”Hvileprøver”.
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Fejl rettelse ved editering af interval
Under Ugeopsætning og Intervaller er dropdown-boksen med de tilknyttede ambulatorier fjernet

Max. antal i intervaller er fjernet
Under Ugeopsætning i funktionen Intervaller er Max antal fjernet

Tekst på ankomststander er rettet

Mulighed for at booke tid til lørdage
Det er muligt for laboratoriet at booke tider til patienterne på lørdage. Dette har borgerne ikke selv mulighed for.

5

Ændringer Ambulatorier fra menubjælken under Opsætning
Tildeling af tider ved ankomststander

Hvis borgerne ikke skal have mulighed for at booke en tid ved ankomststanderen, så skal der ikke
sættes flueben i feltet FTildelTid,
Den tekst, der herved skal vises på ankomststanderen skrives i feltet FAfvisTekst. Tider kan stadig
tildeles ved skranken.
Hvis borgerne skal have mulighed for at booke en tid ved ankomststanderen, så skal der sættes
flueben i feltet FTildelTid.
Den tekst, der herved skal vises på ankomststanderen skrives i feltet FIngenRekvisitionerTekst.

Sammedagsbestillinger

Hvis det skal være muligt at foretage sammedagstider, så skal der ikke være sat et flueben i feltet
FBookingMuligt. Ambulatoriet vises ikke i listen med mulige ambulatorier for borgerne og heller ikke i
Søg patient i Booking.
For at foretage en booking vælges fra menuen Ankomst. Der foretages en søgning på CPR-nummer.
Når søgningen er foretaget, kan der bestilles en tid til patienten.
Er der sat et flueben i feltet FBookingMuligt, så vises ambulatoriet ikke for borgene, men tider kan
tildeles ved skranken.

Patientadgang til et ambulatorie

Hvis borgere skal kunne bestille tider til et ambulatorie, så skal der være sat et flueben i feltet
FPatientBooking.
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Visning af sendte beskeder til borgerne

I funktionen Vis dag under menupunktet Kalender kan du se den besked, der er sendt til borgeren, ved at føre
musen henover Send-knappen.

Funktionen Genindkald
Klikker du på Indkald
og derefter vælger enten Fortryd indkald eller Genindkaldes
så ændres status i oversigten til Genindkald.
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Nye brugerroller
Brugerrollen: Blodprøvebooking bruger (findes allerede)

Brugerrollen: Blodprøvebooking administrator (findes allerede)

Brugerrollen: Blodprøvebooking afdeling (ny)

Denne rolle kan ikke overbooke

Brugerrollen: Blodprøvebooking superbruger (ny)

Har almindelige basisadgang samt personaleressourcen
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