Nyt i WebReq
Juni, september og december 2020

Forbedringer i juni:
Siden PATIENT DATA slår op i CPR-registeret
I PATIENT DATA billedet bliver der fremover slået op i CPR-registeret, i stedet for WebReq.
Du kan tilgå PATIENT DATA, når du anvender Minikald eller via Ny rekvisition.

Forbedringer i september:
Generel oprydning af bruger og rekvirenter
Rekvirenter, der er automatisk oprettede, autoslettes når de ikke længere har rekvisitioner, der tilhører
dem.
Hvis en rekvirent ikke har været aktiv i tre måneder, inaktiveres rekvirenten.
Har rekvirenten ikke været aktiv i yderligere tre måneder, slettes rekvirenten.
Hvis en bruger ikke har været aktiv i tre måneder, slettes brugerne fra rekvirenten.

Performance forbedret på søgning af ”De sidste 4 uger”
I testcentre har der været udfordringer ifm. søgning på "De sidste 4 uger", pga. de mange
rekvisitioner, der bliver taget. Max. antal visninger er derfor sat til 1.000 rekvisitioner.
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Almindelig Webreq opdatering december:
Minikald: Udløbsdato for adgang til laboratoriesvarportalen.
Hvis en klinik med minikald ønsker adgang til at se svar på laboratoriesvarportalen, gives denne tilladelse nu for 1 år
ad gangen. Udløbsdatoen sættes på den ansvarlige læge, som også kan give tilladelse til at andre kan ”agere på
vegne af” ham/hende.
En måned før udløbsdato, sendes en grøn systembesked til rekvirenten, om at kontakte SYNLAB, for at bibeholde
adgangen til at kunne se svar. Denne besked vises for alle brugere på ydernummeret, ikke kun den ansvarlige læge.

Hvis ikke der handles på denne besked, sendes der yderligere en besked, når adgangen er udløbet. WebReq kan
stadig anvendes til rekvirering, men knappen til laboratoriesvarportalen er væk.
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PrøveTagningsBlanket udskrives ikke ved Web-Patient skemaer
Som noget nyt udskrives Web-Patient skemaer ikke på prøvetagningsblank (PTB), da de har deres
egen PTB og der ikke er defineret glas/etiketter til disse. Dette er også gældende for andre analyser
uden glas/etikette, hvis de er på egen PTB.
Hvis en analyse er sat i ”0” i glas/etikette og bestilt sammen med andre analyser, skrives en etikette
med teksten Analyser uden emballage.

Søgning udvides til også at kunne søge i profiler
En søgning i WebReq vil fremover også kigge efter match i Klinik- og Laboratorie profiler. Der søges
efter samme søgekriterier som ellers i dette felt. Med ”mouse over” vises profilens indhold.
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Analyser med rekvisitionstype ANS kan ikke indsendes
Laboratoriet har allerede i dag mulighed for at sætte rekvisitionstypen ANS på en analyse, der kun kan
tages i ambulatorier pga. specielle forhold som f.eks. kort holdbarhed og specielle prøvetagnings rør.
Rekvisitioner med disse analyser, ses med rødt forbudt skilt på hotellet.
Det nye er, at hvis analysen bestilles af praksis vil den blive lagt på Hotel, i stedet for at kunne
indsendes.

Minikald med adgang til svarportalen
Denne ændring henvender sig til dem, der anvender WebReq gennem et minikald og har fået adgang til
at se svar på Laboratoriesvarportalen. Som hidtil vil laboratoriesvarportalsknappen være synlig, hvis
klinikken er original rekvirent til patienten og prøverne er blevet taget på ambulatoriet eller hos egen
læge.
Når rekvisitionen er hentet fra Hotel, vises den nu under Sendte hos originalrekvirenten.

Når rekvisitionen er hentet fra Hotel, vises den nu under Sendte hos originalrekvirenten.
Rekvirenten vil være rekvirenten selv, og hvis den er hentet ned fra et ambulatorie, vil feltet stå tomt.
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Alfabetisk sortering ved søgning i WebReq
Hvis der laves en søgning i WebReq, listes analyserne nu op alfabetisk, hvor de dog stadig er grupperet
under de forskellige specialer.
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