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1.0 Adgang til blodprøvebooking i WebReq-Admin
1.1 Oprettelse af brugere til blodprøvebooking
Når et laboratorium oprettes af WebReq administratoren, bliver der samtidigt oprettet en laboratorierekvirent. Denne
rekvirent knyttes til superbrugerne ved brug af digital signatur.

Vælg fra menubjælken til venstre Rekvirent i WebReq Admin. Laboratorierekvirenten står altid øverst
når man åbner Rekvirent.
Vælg funktionen Personer

Vælg nu Ny person (eller Ret ud for brugeren, hvis personen allerede er oprettet).

Indsæt cpr. nummer. Felterne udfyldes automatisk, dog skal der tages stilling til E-mail.
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Under Adgangskontrol sættes den pågældende brugers adgange:
Blodprøvebooking bruger:

Almindelig bruger

Blodprøvebooking administrator:

Administrator

Blodprøvebooking afdelinger:

Bruger der ikke har mulighed for at overbooke.

Blodprøvebooking superbruger:

Bruger adgang samt personaleressourcer

Sæt flueben i Send Booking for at sende mail med login koder til brugeren, Gem Alle eller Gem.
For at lukke vinduet klik på

.
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1.2 Bruger login
Log ind på https://blodprover.multimed.dsdn.dk med de tildelte koder til login, password og initialer.
Feltet Ambulatorie, behøver ikke udfyldes, men kan indsættes.
Vælg Login
Vælg Glemt kodeord, hvis man glemt sin kode. Anvend den mailadresse som er anvendt da man blev oprettelse til
bookingsystemet.

1.3 Skift kodeord
Vælg Skift kodeord for at åbne mulighed for at ændre den tildelte adgangskode.
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2.0 Gennemgang af menupunktet: Opsætning
2.1 Ambulatorier

Fra menubjælken under Opsætning vælges Ambulatorier.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – ret/rediger ambulatoriet.
B. Udvælg Vis – indtastede oplysninger.
C. Udvælg Slet – ambulatoriet slettes.
D. Udvælg Opret nyt – Opret nyt ambulatorie.
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Egenskaber for ambulatorier (prøvetagningssteder)
FLaboratorieId: Vælges fra listen.
Navn:
Navngiv blodprøvetagningsstedet.
Kode:

Angiv en valgfri unik kode.

Adresse:

Indsæt blodprøvetagningsstedet.

FPosition:

Blodprøvetagningsstedets placering indsættes på kortet. Denne placering benyttes på blodproever.dk.

Regionsnummer: Regionskode indsættes.
Status:

0 er inaktivt
1 er aktiv

FUrl:

Mulighed for indsættelse af link til laboratoriets hjemmeside, dette link vises på blodproever.dk

FinfoTekst:

Teksten fra dette tekstfelt vises på blodproever.dk.
Her kan skrives 300 tegn og link til yderligere information kan indsætte.

FTelefonNr: Ambulatoriets kontakttelefonnummer, dette telefonnummer benyttes i patientdelen, hvor patienten kan
få vist ambulatoriets hjemmeside

FRekvirent:

Anvendes ikke, dog er det muligt at oprette et multisted hvor man her tildeler stederne der skal vises på
samme kaldeskærm, det samme ydernummer. Se oprettelse af Multisted.

FErstatCpr:

Man kan indsætte et CPR-nummer, som systemet kan tildele en patient, hvis der ikke
foreligger en rekvisition.

FFrigivTid:

Fra/til valg.

Der vil være en del "spildtid" i systemet. Er der 2 prøverum aktive så vil der for hver 10. minut være en
samlet prøvetid på 20 minutter, der er derfor i teorien et "spild" på 2 minutter for hvert 10. minut (10 %
spild). Den spildtid er beregnet til dem der kommer som "haster".
Vælges til hvis der automatisk skal frigives tid til booking.
FAutoAfslut: Fra/til valg.
Vælges når systemet automatisk afslutter bookingen når rekvisitionen er hentet fra hotellet.
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FAfslutAnkommet: Booking afsluttes når patienten er ankommet.
FTildelTid:

Hvis borgerne skal kunne booke tid ved ankomststander, sættes flueben.
Hvis ikke der skal være mulighed for at booke en tid ved ankomststanderen, så skal der ikke sættes
flueben i feltet FTildelTid, men der kan indsættes en tekst under FAfvisTekst, der så skal vises for
borger i stedet.

FBookingMuligt: Fra/til vælges om det skal være muligt for administrator at kunne booke tider til borgere i
kalenderen da med denne funktion er kalenderen ikke synlig for borgeren
FPatientBooking: Fra/til vælges om det skal være muligt for borgere at booke tider på https://www.blodproever.dk/
Kalenderen er synlig for borgeren.
FPraksis: Skal vælges for at booking er muligt.
AfvisTekst: Der kan skrives en tekst som vises på ankomststanderen.
FIngenRekvisitionerTekst: Der kan skrives en tekst som vises når der ikke er en booking.
FAnkomstTekst: Der kan skrives en tekst som udskrives på ankomststanderen og på udskriften.
FVisRekvirent: Det er muligt at opsætte om man ønsker at få vist oplysninger om rekvirenten i Prøverummene.

Rekvirenten vises

Rekvirenten ikke vises

FSekventielleNumre: Borgerne får tildelt fortløbende nummer. Dvs. de tildeles nummer efter den tid borgeren møder
frem og ikke den tid de har booket. Det er samme rækkefølge der vises i prøverummet. OBS! Dette betyder derfor at
tider for dem der har booket tider evt. ikke kan overholdes!
FMultiSted: Se Oprettelse af MultiSted.
Udvælg Gem – For at gemme
Udvælg Tilbage – For at gå tilbage til menu
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2.1 Oprettelse af MultiSted
Hvis man har flere prøvetagningssteder på samme adresse, så kan man få disse steder vist i et fælles ”prøverum”
Opret et fælles sted under: Vælg Ambulatorie og Opret nyt. OBS: Hvis I har ønske om at benytte den nye mulighed,
bedes I kontakte os for yderligere information.

Indsæt samme adresse og navngivning i feltet FRekvirent ved de steder der skal samles til et multisted. Sæt flueben i
FMultisted.

Vælg det nye sted under Steder. Vælg Idag – så ses alle steder med samme ydernummer i det samme prøverum.

10

2.2 Prøvetagningstyper
Prøvetagningstyper er den centrale del, som systemet er styret efter. En prøvetagningstype kan være styret af alder,
blodprøvens art, som for eksempel glukosebelastning, hvileprøver mm. Prøvetagningstyper er global besluttet – dvs.
at der IKKE må rettes i dem. Har du brug for at oprette lokale prøvetagningstyper skal man kontakte Synlab support.

Fra menubjælken under Opsætning vælges Prøvetagningstyper.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – rette/redigerer prøvetagningstyper.
B. Udvælg Vis – prøvetagningstype vises.
C. Udvælg Slet – prøvetagningstype slettes.
D. Udvælg Opret nyt – Opret ny prøvetagningstype.
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Egenskaber for prøvetagningstyper
FNavn:

Navngiv Prøvetagningstype.

FKode:

Indsæt unik kode. Denne kode vises i oversigten i prøverummet.

FFraalder:

Indsæt start-alder (fra-alder) i antal år. OBS dette er en global opsætning, der ikke må ændres.

FTilalder:

Indsæt slut-alder (til-alder) i antal år. OBS en global opsætning der ikke må ændres.

FAnalyse:

Indsæt kode for analyse. Benyttes til oprettelse af projektprøver.

FRekvirenter: Indsæt SOR-kode for rekvirent. Ved flere SOR-koder sættes et semikolon som skilletegn.
Efter SOR-koden sættes * hvis alle prøvetagningstyper skal håndteres fra rekvirenten.
Skrives f.eks. HI efter SOR-koden, så vil det kun være rekvisitionerne med høj prøvetagningstype, der
håndteres.
Fstatus:

Liste med status (vægtning):
Inaktiv =

prøvetagningstypen er ikke aktiv.

Default =

vægtning er svag - f.eks. blodprøver er prøvetypen Blodprøver

Specifik =
Blodprøver

vægtning er stærkere end default – f.eks. EKG & blodprøver er prøvetypen EKG,

Specifikogdefault =
vægtning er stærk – f.eks. specialprøve & blodprøver er prøvetypen Specialprøve
Endelig =

højeste vægtning – f.eks. blodprøver på et barn er prøvetypen Barn

ProvetagningsVarighed:

Indsæt Varighed. OBS ved nogle prøvetagningstyper er opsætningen global må ikke
ændres.

FTid2EfterMin:

Benyttes når systemet automatisk booker flere tider ved glukosebelastning og
hvileprøver.
Ved hvileprøver er det den tid, som patienten skal hvile, der indsættes.
Ved glukosebelastning indsættes tiden for belastningens varighed.

FTid2EfterVarighed:

Benyttes når systemet automatisk booker flere tider ved glukosebelastning og
hvileprøver. Prøvetagningens varighed ved genindkald af patienten indsættes ved
glukosebelastning og hvileprøver indsættes tiden for afslutning af glukosebelastningen
og eller hvileprøven.

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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2.3 Prøverum
Under Prøverum oprettes det enkelte prøvetagningsrum med angivelsen af hvilke prøvetagningstyper, der kan
foretages i prøvetagningsrummet - f.eks. at der tages både EKG og blodprøver.

Fra menubjælken under Opsætning vælges Prøverum.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – rette/redigerer prøverum.
B. Udvælg Vis – prøverum vises.
C. Udvælg Slet – prøverum slettes.
D. Udvælg Opret nyt– for at oprette et nyt prøverum.

Egenskaber for prøverum
FStedId:

Fra en liste vælges stedet.

FNavn:

Prøverummet navngives.

FIndkaldeTekst:

Indkalde tekst indsættes, denne tekst vises på kaldeskærm i venteværelse.

FStatus:

Liste med status: Inaktiv eller Aktiv

FKunAnkommet:

Fra/til valg om borgerne skal fordeles på typen Ankommet i et givent prøverum.

FKunGenindkaldes:

Fra/til valg om borgerne skal fordeles på typen Genindkaldes i et givent prøverum.

AmbBookingRumTilRegler: Fra listen udvælges hvilke prøvetagningstyper der skal tages i prøverummet.

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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2.4 Ugeopsætning
Under Ugeopsætning oprettes de enkelte ugedage - derefter oprettes de enkelte intervaller på ugedagen.
Med funktionen Intervaller oprettes dagene i intervaller med det antal prøverum, der er åbne i de forskellige
intervaller.
På de forskellige Intervaller udvælges de prøvetagningstyper, der kan udføres.
Du kan oprette et separat Interval til børn. Dette gør det nemmere for borgere at booke en tid, da prøvetagningens
varighed for børn er sat 15 minutter i systemet. Det betyder også at systemet kan styre antallet af børn i
venteværelset.
Der må ikke oprettes f.eks. to mandage i en uge, da programmet derved vil fejle.

Fra menubjælken under Opsætning vælges Ugeopsætning.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – ret/rediger dag.
B. Udvælg Vis – dag vises.
C. Udvælg Slet – dag slettes.
D. Udvælg Intervaller – intervaller for den pågældende dag vises.
E. Opret i Kalender – oprettelse af intervaller i kalender, det sker automatisk om natten, funktionen benyttes hvis man
ønsker oprettelse i kalender med det samme.
Udvælg Opret nyt– for at oprette en dag.

Egenskaber for dag
FNavn:

Ugedagen navngives.

FStedId:

Fra listen vælges stedet.

FUgedagId:

Fra listen vælges ugedag.

FTidsgrænseDage:

Benyttes ikke

FFremadDage:

Antal dage for hvor langt frem der må bookes. (Kalendervisning)

FStatus:

0=inaktiv,1=aktiv

FMaxBookingProcent:

Benyttes ikke

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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2.4.1 Intervaller
Med funktionen Intervaller oprettes dagene i intervaller. I Intervallet udvælges de prøvetagningstyper, der skal
udføres. Når man arbejder med intervaller er det en god ide at lukke for muligheden for at booke tider. Dette gøres
under funktionen Ambulatorier ved at fjerne fluebenet ved FBookingMuligt.

Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – ret/rediger ambulatoriet.
B. Udvælg Vis – indtastede oplysninger.
C. Udvælg Slet – ambulatoriet slettes.

D. Udvælg Opret nyt – opret nyt interval
E. Udvælg Tilbage – tilbage til menu
F. Udvælg Vis inaktive – visning af inaktive intervaller
Man kan sorterer efter de forskellige kolonner i oversigten ved at klikke på denne, ønskes der at sortere på flere
kolonner holdes ctrl tasten nede samtidig med valg af kolonner.
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Egenskaber for Opret nyt Interval (i kalender)
FAmbBookingDagId:

Dag vælges fra liste

FStatus:

Fra liste vælges aktivt/inaktivt, vælges inaktiv vises intervallet under fanebladet Vis
inaktive

FFraTid:

Angivelse af starts tidspunkt for intervallet.

FTilTId:

Angivelse af slut tidspunkt for intervallet.

FIntervalMin:

Angivelse af kalenderens interval som regel 10 minutter og ved børneintervallet 20
minutter.

FAntalProverum:

Angivelse af antal prøverum i intervallet.

FTotalMinutter:

Total antal minutter i dette interval

FFraDato:

Indsæt en dato, hvis intervallet skal startes op en bestemt dato.

FTilDato:

Indsæt en dato, hvis intervallet skal udgå en bestemt dato.

FMaxBookingProcent:

Angivelse af hvor mange ressourcer, der kan bookes af patienterne. Med bookingprocenten kan du i de forskellige intervaller styre adgangen for booking hjemmefra i de
intervaller, hvor du erfaringsmæssigt ved, at der kommer en del patienter intern fra
ambulatorierne.

Antal min. pr interval,
der kan bookes:

Beregnes automatisk

Antal min. pr. interval:

Beregnes automatisk.

Pr. timer:

Beregnes automatisk.

Liste med prøvetagningstyper: Prøvetagningstyper udvælges fra en liste, mulighed for at vælge/fravælge alle.

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu

På oversigten vises yderligere beregnede bookings informationer

Beregnede informationer om hvor mange minutter der er totalt på denne dag og hvor mange patienter det giver plads
til. og heraf hvor mange minutter kan bookes af patienter
Int. Min er det totale antal minutter der er til rådighed i intervallet.
Pt. min er det totale antal minutter der kan bookes af patienter.
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2.5 Beskeder på kaldeskærm
Under Beskeder på kaldeskærm er det muligt at oprette forskellige beskeder, som vises på kaldeskærmen. Der kan
oprettes mange forskellige beskeder og i Fstatus styres, hvad der vises på skærmen.

Fra menubjælken vælges Beskeder på kaldeskærm.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – ret/rediger besked.
B. Udvælg Vis – besked vises.
C. Udvælg Slet – besked slettes.
Udvælg Opret nyt– for at oprette en ny besked.

Egenskaber for besked på kaldeskærm
FStedId:

Fra listen vælges stedet.

FNavn:

Navngivning af besked.

FFraDatoTid: Angivelse af start for visning på kaldeskærm.
FTilDatoTid: Angivelse af slut for visning på kaldeskærm.
FBesked:

Her kan din besked indsættes.

FStatus:

Fra liste vælges Aktiv (vises på kaldeskærm) eller Inaktiv status

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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2.6 TV- skærm layout
Under Skærm layout kan du oprette dit eget layout til kaldeskærmen/kaldeskærmene. Under opsætningen er det
muligt at tilføje flere skærme på en lokation. Dette betyder, at du kan dele informationerne op, så de vises på flere
skærme. Der kan f.eks. sætte én skærm til kun at vise beskeden: ”Gå til prøverum” og en anden skærm til at vise
video, andre beskeder osv.

Der er to typer af layout, som du kan vælge mellem:
• ML layout - som anbefales til skærme under 55”
• Stort layout - som anbefales til skærme på 55” eller derover
Der kan dog stadig vælges ”ML layout” til en skærm på eller over 55”. Dette bør vurderes ud fra lokalets udformning,
patientens afstand til skærmen osv.

Fra menubjælken vælges TV skærm layout.
Beskrivelse af funktionsknapper

A. Udvælg Ret – ret/rediger layout.
B. Udvælg Slet – layout slettes.
Udvælg Opret nyt– for at oprette et nyt layout.

Indsæt Sted og Skærm navn. Vælg herefter layout:
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ML skærm layout:

Du kan vælge:
1. Gå til prøverum (Indkalde numre) & gå til skranke
2. Beskeder
Ad 1.

Hvis der vælges vises Gå til prøverum (Indkalde numre), så kan du vælge om teksten vises i enten
sort eller hvid. Her kan du i møde komme patienter, som skal se numrene på en skærm, som hænger
langt væk. Der kan vælges at placere Gå til prøverum (Indkalde numre) i venstre eller højre side.
Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler vi at placere ”Indkalde numre” i
venstre side.

Ad 2.

Der kan vælges at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder.
Beskederne oprettes under Opsætning -> Beskeder på kaldeskærm.
Her oprettes nye eller redigere i eksisterende beskeder:

Obs. på siden kan ses eksempler på de forskellige valg.
Udvælg Gem layout – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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Stor skærm layout:

Der kan vælges:
1. Gå til prøverum (Indkalde numre) & gå til skranken
2. Beskeder
3. Video

Ad 1.

Hvis du har valgt at vise Gå til prøverum (Indkalde numre), så kan du vælge om teksten vises i enten
sort eller hvid. Her kan du i møde komme patienter, som skal se numrene på en skærm, som hænger
langt væk. Der kan også vælge at placere Gå til prøverum (Indkalde numre) i venstre eller højre side.
Vores øjne starter altid med at læse fra venstre side, derfor anbefaler vi at placere ”Indkalde numre” i
venstre side.

Ad 2.

Der kan vælges at vise beskeder på kaldeskærmen ved at sætte flueben i Beskeder.
Beskederne oprettes under Opsætning -> Beskeder på kaldeskærm.
Her kan du oprette nye eller redigere i eksisterende beskeder.

Ad 3.

Der kan sættes et flueben i Video, så en informationsvideo vises på skærmen.
Informationsvideoen forklarer patienten, hvordan du selv kan logge ind på blodprover.dk og booke en
tid til prøvetagning.

Udvælg Gem layout – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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2.7 Beskeder til patient
Under Beskeder til patient kan du oprette forskellige typer af beskeder til patienten. Når patienten har booket en tid
får de besked 24 timer før den bookede tid.

Fra menubjælken vælges Beskeder til patient.
Beskrivelse af funktionsknapper
A. Udvælg Ret – rette/redigere besked.
B. Udvælg Vis – besked vises.
C. Udvælg Slet – besked slettes.
Udvælg Opret nyt – for at oprette en ny besked.

Egenskaber for besked til patient
FlLaboratorieId: Default laboratorie.
FBeskedtype: Fra listen vælges type, NEMSMS/SMS.
FTekstType: Fra listen kan der pt. kun vælges bestilling, bekræftelse og reminder.
FOverskrift: Angivelse af hvorfra beskeden er sendt. Der vil typisk skulle stå Laboratorie.
FBesked: Her kan din besked indsættes. Der er specielle regler for beskeder, som SKAL følges. Se et eksempel her:
Du har bestilt tid til {type} på {sted} den {datotid}
Du kan ændre din tid på tlf. 56517878 eller blodproever.dk
Denne SMS kan ikke besvares

Den blå tekst er selve beskederne.
Den sorte tekst er html-kode, som pt. er nødvendig for korrekt visning.

FStatus:

0=inaktiv, 1=aktiv

Udvælg Gem – for at gemme
Udvælg Tilbage – for at gå tilbage til menu
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3.0 Statistik

Grundlæggende bookingoplysninger kan trækkes ud fra databasen i en valgt tidsperiode. Disse data kan eksporteres
til forskellige filformater, f.eks. CSV-fil eller Excel-fil.

4.0 Gennemgang af menupunktet: Kalender
Under Kalender vises en samlet oversigt med dage og antal bookede tider i funktionen kan man lukke og åbne dagen
samt en funktion hvor man kan vælge funktionen prøverum.

Ved hjælp af de 4 funktionsknapper: Alle – Tidligere – 1 uge frem – Fra i dag giver udvælgelse af de data du ønsker
at se.
På oversigten vises:
Navn – ugedag – dato – +/- – status – kommentar – kontakter – fra nu (antal af bookinger fra nu).
På oversigten vises prøvetagningstyper med ledige tider til booking for borgeren & ledige tider på dagen hvor tider kan
bookes internt.

Beskrivelse af funktionsknapper (se nærmere forklaring i de næste punkter):
4.1. Udvælg Statistik – visning af statistik.
4.2. Udvælg Ret – rette en specifik dag.
4.3. Udvælg Luk – luk dag for booking, kun adgang for administrator.
4.4. Udvælg Vis dag – visning af dag.
4.5. Udvælg Prøverum – link til prøverummene.
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4.1 Statistik (under kalender)
Der kan udtrækkes statistik på dag. Ønsker man at have data i et regneark, kan data kopieres og indsættes i et
regneark. Ved klik på pilene foretages en filtrering af data, ved at holde ctrl tasten nede kan der laves en filtrering på
flere felter.

I oversigten vises:
Rekvisition - Rekvisitionsnummer på booking.
Status - på bookingen.
Tid - dato og tid for booking.
Ankommet - dato tid for hvornår patienten ankom.
Start dato - tid for indkaldelse af patient.
Forsinkelse - angivet med tid for forsinkelse, minus angiver at patienten er indkaldt før den bookede tid.
Taget – prøvetagningstidspunkt
Minutter - angiver prøvetagningstypens tid.
Prøverum - angivelse af prøvetagningsrum.
Bestilt - angiver dato tid for hvornår bookingen er foretaget.

Mulighed for søgning ved at benytte feltet Søgning.
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4.2 Ret (dag)
Under Ret dag har du mulighed for at ændre status for dagen i feltet Fstatus kan status for dagen ændres.
I feltet FPersonale kan antallet af personale for den specifikke dag ændres hvis antal af personale ændres. Det
betyder at f.eks. sættes antallet af personale til – 1 nedsættes antallet af åbne tider for booking automatisk.

Under Ret dag har du mulighed for at ændre status for dagen. I listen FPersonale kan antallet af personale for den
specifikke dag redigeres. Anvendes til justering ved f.eks sygdom, ferie eller ekstra bemanding.

4.3 Luk dag
Vælg Luk og dagen lukkes for booking. Denne funktion vises kun personale med administrator rettigheder.
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4.4 Vis dag
Viser en oversigt over dagen. Udover at du får en oversigt, så kan et specifikt tidsrum rettes eller lukkes. Lukkede
intervaller vises på rød baggrund. Ønskes en udskrift af dagens program vælges funktionen Udskriv. I funktionen Vis
dag er det muligt at sende en besked til borgeren eller aflyse tiden.

På en patient, er der mulighed for at se den NemSMS der er sendt ud med mouseover på Send besked samt, aflyse
den givne tid på Aflys.
NB.: Borgerne skal være tilmeldt NemSMS for at kunne modtage en NemSMS besked. Oplysninger om borgeren er
tilmeldt NemSMS kan ses under funktionen Søgning i funktionen er det muligt at tilmelde borgeren NemSMS.

4.5 Prøverum
Funktion med oversigt over de oprettede prøverum, fra et prøverum indkaldes borgeren og ved indkaldelse vises det
indkaldte bookingnummer på kaldeskærmen i venteværelset.
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5.0 Prøverum oversigt
Funktion med oversigt over de oprettede prøverum, fra et prøverum indkaldes borgeren og ved indkaldelse vises det
indkaldte bookingnummer på kaldeskærmen i venteværelset.

Fra menuen kan vælges:
A. Udvælg ALLE – alle bookinger vises.
B. Udvælg Prøverum – specifikt prøverum.
C. Udvælg Vis kun ankomne – liste med ankomne patienter.
D. Udvælg Vis alle– liste med alle patienter på dagen uanset status.
E. Udvælg Vis ikke afsluttede – liste med patienter der er ankommet, men ikke afsluttede.
F. Udvælg Vis afsluttede – liste med afsluttede.
Siden opdateres.
På oversigten vises:
Start, Flag, Navn, Kommentar, Ankommet, Kaldenummer, Rekvirent, Indkaldt til, Status
Start - tid for booking.
Flag – Se skema:
Flag
*
Pil ned
Pil op
To pile op
*U
*B
*FR
*G
PR

Status (ses med mouseover)
med tidsbestilling
uden tidsbestilling/tid bestilt efter kl. 7 i dag.
rekvisition bestilt i dag.
høj prioritet/rekvisition bestilt i dag.
Ung
Barn
Fremskyndet
Glukosebelastning
Projektprøve

Navn – patientens navn og CPR-nummer vises ved at føre musen henover.
Kommentar – kommentar, som er oprettet ved booking - enten af patient eller ved lugen.
Ankommet – ankomst.
Kaldenummer – tildelt kaldenummer.
Rekvirent – rekvirent navn.
Indkaldt til – viser prøverum.
Ikon – ved klik ses oplysninger om prøvedato, laboratoriesystemets rekvisitionsnummer og/eller WebReq nummer.
Status – bookingstatus f.eks. Ankommet, Start, afsluttet, genindkaldt.
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På oversigten vises oplysning om rekvirent på baggrund af opsætningen i funktionen Ambulatorier. Når man indkalder
en borger, vises begge informationer pr default.

Rekvirenten vises

Rekvirenten ikke vises

Når rekvirent oplysninger ikke vises default, kan man ved at klikke på pilen i oversigten få den vist.

Ønskes oplysning om navn vist klikkes på borgerens navn.

Filtrering på prøverum hvor der kan filtres på enten Ankommet eller Genindkaldes, i opsætning af et prøverum kan
det vælges.
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5.1 Bjælkernes farver i prøverummets oversigt

En rød bjælke indikerer, at patienten har ventet mere end 15 minutter fra den bookede tid.
En grøn bjælke indikerer, at der er en prøvetagningstype tilknyttet rekvisitionen. Kan f.eks være B for barn, PR for
projektprøve
Prøvetagningstypen vises som grøn, selvom hele rækken rød når tiden er overskredet.

Når status er Hentes eller Start vises bjælken Ikke rød mere.

5.2 Prøverum indkald patient
Ved klik på Indkald, indkaldes den næste patient fra listen ind, som er tilknyttet prøverummets ansvarsområde. Når
der vælges Indkald vil patientens bookingnummer vises på kaldeskærmen i venteværelset. Som udgangspunkt
indkaldes den første patienten fra listen.
Når patienten er indkaldt, er der mulighed for:
At Startet kaldenummeret forsvinder fra kaldeskærmen.
At Fortryde indkald kaldenummeret forsvinder fra kaldeskærmen.
At Genindkalde kaldenummeret vises på kaldeskærmen.
At Udeblevet hvis patienten ikke møder op - herved forsvinder kaldenummeret fra kaldeskærmen.

Når patienten er ankommet til prøverummet, klikkes på Taget. Kaldenummeret fjernes fra kaldeskærmen.
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6.0 Gennemgang af menupunktet: I dag
Ved brug af denne funktion kommer man direkte til prøverum.

.

7.0 Gennemgang af menupunktet: Søgning
Søgning benyttes, hvis en patient ikke selv kan booke en tid hjemmefra. Patienten kan ringe til laboratoriet, som kan
foretage en booking for patienten. Der kan søges på CPR-nummer, mobilnummer og/eller e-mailadresse.
Når søgningen er foretaget, kan der rettes/slettes en booking eller bestille en tid for patienten.

På oversigten vises:
Navn, CPR, Bestilt prøvetagning, Prøvetype, Analyser, Rekvirent, Prøvedato, Laboratorie, Besked til patient

Navn – patient navn
CPR – patient cpr. nummer.
Bestilt prøvetagning – den bookede tid.
Prøvetype – prøvetagningstype.
Analyse – ved klik på pil vises NPU kode analysens kortnavn.
Rekvirent - rekvirent navn.
Prøvedato – ønskede prøvetagningstidspunk.
Laboratorie – rekvisitionens tilknyttede laboratorie.
Besked til patient – visning af som patienten har modtaget.
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7.1 Bestil
Vælg Bestil tid

I næste skærmbillede vises prøvetagningssteder. Der kan foretages en booking på de steder der er markeret med blå.
Efter valg af prøvested fremkommer en kalender hvor først dato, og så tid vælges.

Bekræft tid

Når den valgte tid er bekræftet, fremkommer en dialogboks som skal godkendes.
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Blå tider er ledige tider. I parentesen vises antal patienter.

Gule tider er tider som allerede er booket, dog kan disse overbookes. Bookes en tid fremkommer en dialogboks med
oplysninger om de personer der allerede har booket og om man vil fortsætte bookingen.

Røde tider er tider, hvor booking ikke er muligt.
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7.2 Ret tid
En booket patienttid kan ændres i Søgning.

Vælg Ret og find ønsket prøvetagningssted og tid som under punkt 7.1 Bestil tid

Der ikke kan foretages en booking på de prøvetagningssteder, der er markeret med rød. Det skyldes, at rekvisitionen
indeholder prøvetagningstyper, som det pågældende sted ikke håndterer.
Efter valg af prøvested fremkommer en kalender.

Blå tider er ledige tider. I parentesen vises antal patienter.
Gule tider er tider som allerede er booket. Sættes musen over det gule felt, så vises den ledige tid på tidspunktet.
Selvom det er en tid, der allerede er booket (gul), så har laboratoriet altid mulighed for at overbooke en tid.
En valgt tid skal bekræftes, hvilket gøres ved at klikke OK i en informationsboks, der viser at reservationen er
foretaget.
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7.3 Slet tid
Det er muligt at opsætte – så der udsendes en besked til patienten om at tiden er slettet. For at opsætte denne
mulighed se afsnit 4.4
2.7 Beskeder til patient (NemSMS)

Vælg Slet tid. En slettet tid skal bekræftes, hvilket gøres ved at klikke ”Ja” i en informationsboks, der
spørger om du vil slette din tidsbestilling.

8.0 Gennemgang af menuen: Steder
Under menu Steder kan du vælge/skifte ambulatorie (prøvetagningssted).
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9.0 Gennemgang af menuen: Ankomst

Ankomst benyttes ved manuel behandling af patienterne ved lugen. Der kan søges på CPR-nummer og
ventenummer.
Når en søgning er foretaget, er det muligt at rette/slette en booking eller bestille en tid for patienten.
På oversigten vises:
Prioritet, Bestilt tid, Prøvedato, Bestilt, Navn, CPR, Prøvetype, Analyser, Rekvirent, Laboratorie, Status,
Ventenummer

Prioritet – for booking.
Bestilt tid – den bookede tid.
Prøvedato – ønskede prøvetagningstidspunk.
Bestilt – booking foretaget.
Navn – patient navn.
CPR – CPR-nummer.
Prøvetype – visning af prøvetagningstypen.
Analyse – ved klik på pil vises NPU kode analysens kortnavn.
Rekvirent - rekvirent navn.
Laboratorie – rekvisitionens tilknyttede laboratorie.
Ventenummer – tildelt ventenummer.
Indtast CPR-nummer eller ventenummer og klik Søg: Vær opmærksom på, at der kun kan søges på ventenummer på
den pågældende dag, da nummerserien nulstilles næste dag. Har patienten bestilt tid vælges Ankommet. I næste
skærmbillede tildeles patienten et kaldenummer, som udskrives til patienten.
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Benyttes en velkomststander til modtagelse af borgeren, vil borgeren indscanne sit CPR-nummer direkte på
standeren. Det er ikke muligt med manuel indtastning.
Når en borger ankommer for sent eller uden tidsbestilling, så kigges der på tider fra nu+10 min fremad, kun hvis der
ikke er tider frem, vælges en tid mindre end 10 min frem.

Derefter fremkommer en tekst på standeren, at ankomst er registreret og et ventenummer udskrives.

10.0 Gennemgang af menupunktet: Sporing

I denne funktion kan der spores på en patient. I oversigten vises de rekvisitioner, som ligger på rekvisitionshotellet,
rekvisitioner der er hentet samt slettede bookinger.
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10.1 Hotel

På oversigten vises:
Rekvirent, Prøvedato, Laboratorie, Type, Analyser, Lab nr., WebReq nr., Hentet, Person

Rekvirent - rekvirent navn.
Prøvedato – ønskede prøvetagningstidspunk.
Laboratorie – rekvisitionens tilknyttede laboratorie.
Type – prøvetagningstype.
Analyser - ved klik på pil vises NPU kode analysens kortnavn.
WebReq nr. – rekvisitionsnummer.
Hentet – prøvedato og tid.
Person – logning.
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10.2 Hentede

Sporingen skal læses nedefra og den tilhørende blå øverst er rekvisitionsoplysninger:
Dato/tid for reservation. Status for booking. Klokkeslæt for reservation vises og oplysning om af hvem.
Dato/tid for, hvornår patienten er ankommet. Status for booking. Klokkeslæt for reservation.
Ankomsttid. Indkaldenummer og oplysning om af hvem.
Dato/tid for, hvornår patienten hentes. Status for booking. Klokkeslæt for, hvornår patienten er kaldt ind.
Ankomst tid. Indkaldenummer. Prøverum og oplysning om af hvem.
Dato/tid for, hvornår patienten er startet. Status for booking. Klokkeslæt for, hvornår patienten er kaldt
ind.
Ankomsttid. Indkaldenummer. Prøverum og oplysning om af hvem.
Dato/tid for, hvornår patienten er afsluttet. Status for booking. Klokkeslæt for, hvornår patienten er kaldt
ind.
Ankomst tid. Indkaldenummer. Prøverum og oplysning om af hvem.
Dato/tid for reservation. Status for booking. Klokkeslæt for, hvornår patienten er kaldt ind. Ankomsttid.
Dato/tid for reservation og oplysning om af hvem.
Rekvisitionsoplysninger.
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10.3 Slettede

På oversigten vises:
WebReq nr., Slette dato, Dato, Bestilt, Status, Start tid, Ankommet tid, Nr., Prøverum, Af

WebReq nr – rekvisitionsnummer.
Slettet dato – dato/tid for sletning af bookingen.
Dato – den bookede tid.
Bestilt – dato hvor booking foretaget
Status – Status på den slettede rekvisition.
Start tid – Reserveret ankomsttid på den slettede rekvisition (den bookede tid).
Slut tid - den udregnede tid efter prøvetagningstype.
Ankommet tid – data/tid for ankomst.
Nr. – kaldenummer.
Prøverum – prøverum.
Af – logning af hvem der har udført handlingen.
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