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Side 2

1.1

Pippeetiketter til mikrobiologi tilrettet
Pippeetiketterne, de fire små etiketter nederst på prøvetagningsblanketten, har altid været fine på Internet
Explorer ved mikrobiologi. Nu da klinikkerne er gået over til Edge og Chrome rammer de ikke korrekt og er
derfor blevet tilrettet.
De blev tilrettet og ikke fjernet, som ellers var aftalen, da de anvendes til bl.a. negleskrab.

1.2

Ikoner m.m. på ”Tilbagesvar” er fjernet
Ikoner m.m. til ”Tilbagesvar” er fjernet fra WebReq, da det ikke anvendes mere.
På forsiden, i Rediger praksis stamdata og under Oplysninger er følgende fjernet, som er markeret
med rødt herunder.
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1.3

Promptoprettelse med markerings overskrifter
Under analyseopsætning -> prompter er der kommet to nye overskrifter som gør det nemmere at lave
den rigtige opsætning. Anvend Vælg /fravælg alle for at sætte/fjerne flueben i alle felter. Eller benyt
Vælg/fravælg besvar for at sætte/fjerne flueben i alle besvarelses felter.
Ved oprettelse af en ny prompt vil alle flueben default være sat.

1.4

Udfasningen af SKS koder
Der er tilføjet et SOR kodefelt på laboratorieopsætningen. Er dette felt udfyldt og flueben om at skulle
anvendes, så anvendes dette i MedReq01. I en overgangs periode vil der derfor være to felter, en til SOR
og en til SKS koden og først når alle laboratorier er skiftet over, udgår SKS feltet. Når SKS koderne er
udfaset, så kan rekvirenter kun være klassificeret med YNR eller SOR.
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1.5

Sideopsætning til Egde og Chrome
Hvis man anvender Edge eller Chrome, vil sideopsætningen nu default blive sat i Webreq, under Rediger
praksis stamdata. Venstre og top margen vil automatisk blive sat til hhv. 8 og 6, hvis felterne ikke er
udfyldt. I den forbindelse vil sidehoved og sidefod også blive fjernet.

1.6

Markering af slettede/rettede rekvisitioner fungerer nu efter hensigten
Farvekode og mouseover tekster på rettede og slettede rekvisitioner fungerer nu som det skal i Søg
Rekvisitioner.

1.7

Ydernummer bliver vist i brugerudtræks overskriften
Vil man lave et udtræk af, hvilke personer der er på en klinik eller laboratorie vælger man Rekvirent> brugere -> Eksporter. Her er der tilføjet ydernummer til overskriften på regnearket
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1.8

Når der sendes booking informationer, vises nu mailadressen
Når der sendes booking info ud fra Rekvirent> Personer, kommer der nu en pop up, hvor mail add.
vises inden man siger OK til at sende mailen. Denne boks blev før kun vist, hvis man sendte minikald.

1.9

Visning af Inaktive brugere på en rekvirent
Under Rekvirent ->brugere vises nu inaktive brugere på en rekvirent som gråmarkeret og placeret
nedenunder de aktive brugere. Inaktive bruger er dem som har en "Login slutdato" i fortiden i
brugeropsætningen for personen.

1.10 Automatisk udlogning af Admin
Man bliver automatisk logget ud af WebReq Admin.
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1.11 Eget lab visning for en analyse
Man kan nu gå helt ind og se opsætningen på egne analyserm hvis man vælger Rekvirent, eget lab
->Vis egne analyser for en rekvirent og vælger Vis.

1.12 Efter Gem på analyse el. rekvirent kan man ikke komme retur til søgning
Har man under analyser sat et søgekriterie op som her f.eks. Natrium og går ind og retter på en
analyse, kan man nu komme retur til den søgning ved at klikke på analyser øverst i stien

Det samme er gældende ved rekvirent opslag, hvor man har indtastet et søgeord.
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1.13 Brugeroprettelse på eksisterende bruger
Hvis man under Rekvirent -> Personer -> Ny person indtaster en person der allerede er på listen vil flg.
pop up meddelelse komme frem:

Vælges OK kan man se og evt. rediger brugeren. Vælges Annuller kommer man retur til Opret ny
person.

1.14 Adgangskort til laboratoriesvarportalen er nu synlig for brugerne.
Laboratoriets administratorer kan nu se om en bruger med minikald på f.eks. et misbrugscenter har
adgang til laboratoriesvarportalen. Det er dog kun SYNLAB der kan give disse adgange, derfor er de
gråmarkeret.

1.15 Fejl i forbindelse med analyseoprettelse er løst
Analyser kan nu oprettes og redigeres uden at der kommer fejl.
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1.16 Udførende laboratorie kan nu vælges på PAT og KMA analyser
Der er nu mulighed for at sætte Udførende laboratorier på patologi- og mikrobiologiske analyser, lige
som i Back-end.

1.17 Hele e-mailadressen ikke synlig ved genudsendelse af minikald
Hvis ikke hele e-mailadressen kan ses når der gensendes et minikald, kan man klikke ind i feltet og med
cursoren bevæge sig videre ud til det der ikke kan ses.

1.18 Feltet LAB kan nu vælges under rekvisitionstype på analyser
Den manglende analysetype LAB, er nu tilføjet under analyse data opsætning.
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1.19 Angivelse af Ledetekst til Mobillab
Under Laboratorie opsætning er der nu korrekt tegnsætningen i angivelse af ledetekst til Mobillab,
så tilføjelse/ændringer nu kan rettes/oprettes og gemmes. Der er plads til max 80 tegn, herefter kan
der ikke indsættes mere på linjen. Linjeskift vises med <br> og ikke som tidligere \\

1.20 Forbedret visningen for Rekvisitioner
I Søg rekvisitioner og under Rekvirent -> Rekvisitioner er visningen nu forbedret og der er nu
faneblade som gør det mere overskueligt.
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1.21

Ændringer i glasgruppe/glasnavn

Ændringer i glasgruppe og glasnavn har forvoldt problemer. Dette er nu rettet og man kan gemme
analysen.
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