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1. Forord
I denne vejledning vises, hvordan man opretter Egne analyser, dvs. målinger som foretages i egen praksis.
Egne analyser kan oprettes i modulet klinisk biokemi eller modulet Laboratoriemedicin.
Egne analyser oprettes ud fra en liste af nationale lægeanalyser, der har nationale koder samt de tilhørende officielle
analysenavne.
I kataloget ”Egne analyser” vises det langenavn og koden med mouseover.

Egne analyser er på PrøveTagningsBlankettet (PTB) tydelig markeret med sort prik, til højre for glas etiketten.
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2. Oprettelse af egne analyser

I funktionsbjælken nederst vælges ”Rediger egne analyser”.
Marker den ønskede analyse fra listen så der fremkommer et flueben efter analysenavnet.
Ved fortryd klik igen på analysen og fluebenet fjernes.
Den valgte analyse vises nu i listen af ”Egne analyser”.
Ved hjælp af pilene kan analysernes rækkefølge ændres.
I ”Analyseoplysninger” ses en default opsætningen. Egenskaber kan tilrettes hvis nødvendig. Se
nedenfor.
Klik på ”Gem egne analyser” for at gemme rettelserne.
Klik på ”Tilbage til rekvisitionen” for at afslutte.

Analyseoplysninger der kan redigeres:
Glasgruppe: Analyser med samme tal/navn kan tages i samme glas.
Glasgruppenavn: Er navnet som ses på etiketten.
Glastype: f.eks. Rød 6, (ses på etiketten).
Antal glas/etiketter: Antal etiketter der udskrives.
ARB-Prompt: Skrivefelt på PTB (PrøveTagningsBlanket) til analyseresultatet.

Stregkodeformatet til etiketten kan være rekvisitionsnummeret eller CPR-nummer.
Kontakt WebReq support, hvis stregkoden skal ændres.
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3. Redigér egne analyser

I funktionsbjælken nederst vælges ”Rediger egne analyser”.
Marker den analyse, som skal redigeres i listen ”Egne analyser”.
Ved hjælp af pilene kan analysernes rækkefølge ændres.
Analyseoplysninger kan redigeres.
Klik på ”Tilbage til rekvisitionen” for at afslutte.
Klik på ”Gem egne analyser” for at gemme rettelserne.

4. Sletning af egne analyser

I funktionsbjælken nederst vælges ”Rediger egne analyser”.
Klik på analysen i listen ”Nationale lægeanalyser”.
Vælg ”Ja” i dialogboksen for at gennemføre. Ved fortryd klik på ”Nej”.
Klik på ”Gem egne analyser” for at gemme rettelserne.
Klik på ”Tilbage til rekvisitionen” for at afslutte.
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5. Kontakt os
Du kan altid kontakte os, sådan som det passer dig bedst uanset om du vil ringe eller skrive til os.
Online support
Telefon: 7572 0177
E-mail: webreq.support@synlab.com
Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.00

Øvrige henvendelser:
SYNLAB Medical Digital Services A/S
Storhaven 12
7100 Vejle
Danmark
Telefon: 7879 7575
Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-14.00
Hjemmeside:
www.smds.dk

Lukkedage
Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag
Nytårsaftensdag, Nytårsdag
Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag
Store bededag
Kristi Himmelfartsdag
Pinsedag, 2. pinsedag
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