Webreq for laboratorier

Release note 09.12.21
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Side 1

1.1

Ændringer i Advis (adviseringer) til patienten
Teksten: ”(kan ikke rettes)” er fjernet, da den skabte forvirring. Det var meningen at ”udfør” knappen skulle
være fjernet, men vi bibeholder denne, da vi under test har fundet ud af at den anvendes.

Laboratoriet kan nu lave sin egen standard tekst som sendes ud under Advis, hvis rekvisitionen lægges
på Hotel. Opsætningen findes under menuen Laboratorie, nederst i laboratorieopsætningen.

Side 2

Visning af besked i Patient Advis

1.2

Afsender på Advis ved brug af bemærkning
Vælges der Send kun bemærkning under Advis, sættes klinikken nu ind som afsender af adviseringen.

Side 3

1.3

Advarsel hvis man forlader en side uden at gemme ændringer (er allerede i produktion)
Hvis man har været inde og foretage ændringer, f.eks. på en rekvirent og forlader siden uden at gemme,
vises nedenstående pop up. Svarer man Annuller, bliver man på siden og kan vælge Gem.

1.4

Start og udløbsdato på person (bruger) til Webreq Admin
Der er tilføjet to nye felter under Rekvirent > Personer> Ret/Ny person som hedder start- og
udløbsdato, som bl.a. kan anvendes til studerende, jobskifte m.m der skal have adgang til Webreq
Admin. Adgang fjernes for bruger til en given rekvirent når udløbet dato er udfyldt og overskredet. Er
der sat en startdato, kan bruger efter denne dato logge ind på det nye laboratorie i Admin.
E-mailadressen kan dog p.t. kun være den samme og må rettes til når bruger er startet op det nye
sted, hvis personen allerede er i systemet. Man behøver ikke sætte op i begge felter, hvis kun den ene
er relevant.

1.5

Log af funktion i WebReq
Det er nu muligt at logge af WebReq ved at klikke på ikonet Log af, som findes nederst i skærmbilledes
grønne bjælke.

Efter at have logget ud, ender man på LOG IND skærmbilledet, selv om man ikke kan logge ind herfra.
Man kan kun tilgå WebReq med NemID via minikald eller direkte fra et journalsystem.

Side 4

1.6

Mail til bruger der bliver slettet ved oprydning
Brugere der er inaktive i 3 måneder, bliver slettet i WebReq. Det nye er, at der sendes en mail ud til
brugeren omkring sletningen 1 måned før de slettes. Hermed har de tid til at tage fat på dem som står for
oprettelse af brugere hvis de fortsat ønsker at anvende WebReq.

1.7

Systembeskeder kan nu redigeres og gensendes
Systembeskeder kan nu overskrives og gensendes. Funktionen findes under System besked> Sendte
beskeder hvor Overskriv vælges for at få vist en tidligere udsendt besked.

Beskeden rettes til og Send besked vælges, hvorved den tidligere besked udløber og nedenstående pop
up vises:

Side 5

1.8

Initialer på original rekvirent skal bibeholdes
Initialer på original rekvirent bibeholdes nu hele vejen fra rekvirent til laboratorie, også selv om den har
været på hotel og bliver prøvetaget i en anden praksis. Oprindelig rekvirent og initialer (her: el) kan ses
under Rekvisitionsoplysninger.

Side 6

1.9

Afsender på Advis ved brug af bemærkning
Vælges der Send kun bemærkning under Advis, sættes klinikken nu ind som afsender af adviseringen.

1.10 Der er nu tjek på Cpr. Nr.
Det foretages tjek på Cpr. Nummeret på siden med Patient data, så det nu ikke muligt at gå videre med
et tomt Cpr. Nr. Der kan ikke indtastes mindre end 10 tegn eller have et tomt felt ”mellemrum” i dette felt.

Side 7

1.11 Gensend af EDI fra back-end/Admin
Der har tidligere været fejl på genudsendelse af EDI. Det virker igen.

1.12 Rettelse til prompter.
Hvis der er to ens prompter på to forskellige analyser, hvoraf den ene skulle besvares og den anden
kunne besvares, så blev prompten vist to gange under rekvisitionsoplysninger. Denne fejl er nu rettet.

Side 8

