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1. Forord
I denne vejledning vises, hvordan du opretter klinik profiler.
Profiler er en hjælp til at bestille kombinationer af analyser, på en let og hurtig måde.
Klinikprofiler oprettes og sammensættes af klinikken selv i laboratoriemedicin.
I laboratoriemedicin kan du oprette profiler til klinisk biokemi, klinisk mikrobiologi og klinisk patologi. Disse profiler kan
være tilgængelige for alle i klinikken eller gøres bruger- eller patientspecifikke.
Laboratorie profiler derimod, tilbydes af laboratoriet og kan ikke redigeres. Ved at benytte profiler (alle), får du
mulighed for at vælge blandt laboratoriets profiler og flytte dem over til klinikkens egne profiler.
Nationale anbefalede profiler ses sammen med laboratorieprofilerne og kendetegnes ved et ikon til venstre for
profilen. Et klik på ikonet, fører brugeren over til DSAM-hjemmeside.
Der findes to skærmbilleder til visning af profiler: Klinik profiler (en standardvisning) og Profiler (alle).
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2. Gennemgang af klinik profiler
2.1 Klinik profiler
Klinikken kan oprette egne klinik profiler (pakker). Ved at benytte profiler vil det være hurtigere at rekvirere de
analysekombinationer, som du oftest bruger.
Samme profil kan indeholde analyser fra flere laboratoriespecialer og en profil kan indeholde mange analyser eller blot
en enkelt analyse.
I oversigten vises patientprofiler øverst og skrevet med FED. Dernæst vises klinikprofilerne, som tilhører ens fortrukne
kliniske biokemiske laboratorium.
Ved at føre musen hen over profilnavnet fremkommer en dialogboks med oplysninger om:
•
•

Fra hvilket laboratorium analyserne er valgt.
Analyserne samt i hvilket katalog de er tilknyttet.

Ændre profilernes rækkefølge:

Du kan ændre profilernes rækkefølge ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer én profil og trækker den til
en anden placering.
Bemærk: Profilerne kan KUN flyttes rundt i samme gruppe.

Når der skrives en tekst i Information ved oprettelse eller senere ved redigering af profilen, vises et
blåt informationstegn ved profilen.
Ved at føre musen hen over det blå informationstegn vises teksten fra Info-feltet.
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2.2 Oprettelse af klinik profiler

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet
[Ny profil] er valgt fra drop-down listen. Vælg de analyser som skal indgå i profilen fra menuen til
venstre. Brug eventuelt søgefunktionen. De valgte analyser ses under ANALYSER, til højre i
skærmbilledet.
Ved fortryd af et analysevalg fjernes fluebenet ved analysen til højre i skærmbilledet.
Profilen skal navngives, når alle analyser, som skal indgå i profilen, er valgt.
Giv profilen et sigende navn. Indtast navnet i feltet Profilnavn.
I informationsfeltet kan der skrives generelle informationer / beskrivelser til den aktuelle profil.
Der vises et blåt informationstegn ved profilen, hvis der skrives i feltet.
Felterne Information, Brugerspecifik, Patientprofil, kan være ubesvaret.
Fakta om disse felter beskrives i afsnittet 2.3 Profil oplysninger
Klik: Gem profil for at gemme den nye profil.
Vælg [Ny profil] fra drop-down listen ved oprettelse af flere profiler.
Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.
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2.3 Profil oplysninger

Profilnavn:

I feltet indtastes profilens navn.

Information

I Informationsfeltet kan der skrives generelle informationer / beskrivelser til den aktuelle profil.
F.eks. ”Husk at ringe til hjemmeplejen”. Skrives der i feltet vises et blåt informationstegn ved
profilen.

Brugerspecifik profil:

Ønsker du dine private profiler sættes et flueben i boksen. Profilen vil ikke kunne ses af
klinikkens andre brugere af WebReq.

Patient profil:

Du kan gøre profilen patientspecifik, hvis profilen kun skal knyttes til denne ene patient.
Patientprofiler findes kun på indgangsbilledet i listevisning, disse vises altid øverst i profillisten
skrevet med fed skrift.

Overskrift:

I profilvisningen kan der oprettes overskrifter hvor klinik-profilerne kan placeres
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2.4 Rediger profil oplysninger

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet
Vælg den profil, der skal redigeres i Klinik profiler fra drop-down listen.
I Profil oplysninger kan alle felter redigeres.
Det drejer sig om felterne Profilnavn, Information, Brugerspecifik, Patientprofil,
Felterne kan i Profil oplysninger være ubesvaret - med undtagelse af Profilnavn.
Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.
Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.
2.5 Tilføj analyse / Fjern analyse

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet
Tilføj en analyse:
Vælg profilen, der skal redigeres fra drop-down listen Klinik profiler.
Vælg den/de analyser, som skal tilføjes i menuen til venstre. Brug eventuelt søgefunktionen.
Fjern en analyse:
Vælg profilen, der skal redigeres fra drop-down listen Klinik profiler.
Fjern fluebenet ved den/de i analyselisten til højre, som skal slettes fra profilen.
Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.
Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.
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2.6 Slet profil

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet
Vælg profilen, der skal slettes fra drop-down listen Klinik profiler.
Klik: Slet og vælg Ja i næste dialogboks for at gennemføre handlingen.
Ved fortryd af handlingen klik Nej.
Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.7 Visning grupperede profiler - profiler (Alle)

Der er to skærmbilleder til visning af klinikkens profiler:
Standard visning (klinik profiler)
Anden visning (profiler alle)
Skift visning:
Klik på ikonet til venstre for teksten KLINIK PROFILER i informationsbjælken for at skifte til anden visning.
Ved at benytte Profiler alle, får du mulighed for at oprette overskrifter til sortering af beslægtede profiler. Ved at
vælge blandt laboratoriets profiler, får du mulighed for at flytte dem over til egne klinikprofiler.
I PROFILER (ALLE) vises patientprofilerne øverst efterfulgt af klinikkens øvrige profiler under Blandede profiler.
Inden for grupperne kan du ændre din sortering ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer én profil og
trækker den til en anden placering.
På brugerens PC gemmes en Cookie, som husker den visning man valgte sidst.
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2.8 Oprettelse af en gruppeprofil
Overskriftprofiler er en profiltype med en anden egenskab. Denne type benyttes til at oprette en overskrift til sortering
af beslægtede profiler.

Klik på Opret/rediger profiler i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet.
Vælg [Ny profil] fra drop-down listen.
Sæt flueben i Overskrift
Navngiv overskriften i feltet Profilnavn.
Klik: Gem profil for at gemme ændringerne.
Klik: Tilbage til rekvisitionen for at afslutte.

2.9 Flyt profil
Klik på Flyt profiler nederst i den grønne bjælke for at flytte profiler, som er oprettet til et specifikt
klinisk biokemisk laboratorium til laboratoriemedicin.

Udvælg en eller flere profiler fra listen
Vælg Tilføj nederst i listen for at flytte profiler.
Ved fortryd vælg Annuller.
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3. Gennemgang af laboratorie profiler
3.1 Laboratorie profiler

Det er muligt for de kliniske laboratorier at oprette en liste med de profiler laboratoriet anbefaler.
Laboratorieprofiler kan IKKE redigeres.
Alle laboratoriets anbefalede profiler vises i en liste til højre for klinikkens profiler.
Når laboratoriet har oprettet eller redigeret en laboratorieprofil, vil disse være markeret med en sort
stjerne. Læger som vælger kun at få vist udvalgte (favoritter) laboratorieprofiler, vil altid få de rettede og nye profiler
vist.

3.2 Udvælg favoritliste fra laboratorieprofilerne

Ved alle laboratorieprofilerne findes en grå stjerne. Når der klikkes på denne, ændres farven til gul og
profilen er derved valgt som en favorit. Alle favoritprofilerne vises øverst i oversigten med
laboratorieprofiler.
Inden for grupperne kan du ændre din sortering ved hjælp af træk og slip-metoden, hvor du markerer
én profil og trækker den til en anden placering.
Ved klik på den grå stjerne til højre for titelteksten Laboratorie profiler vises kun profilerne som er
valgt som favoritter i oversigten.
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3.3 Nationalt anbefalede profiler
Laboratorieudvalget under Dansk Selskab for Almen Medicin har oprettet anbefalede profiler, som laboratorierne har
mulighed for at oprette i WebReq.

De nationale anbefalede profiler vises sammen med laboratoriets profiler.

De nationale anbefalede profiler kan kendes fra de øvrige profiler ved at der til venstre for profilens navn vises et ikon.
Ved klik på ikonet skiftes til DSAM-hjemmeside, hvor hele listen med de nationale anbefalede profiler vises.
http://www.dsam.dk/flx/kvalitet/laboratorieomraadet/laboratorieprofiler

4. Support
Klik på Support i funktionsbjælken nederst på skærmbilledet.
Nu åbnes SYNLAB Medical Digital Services’s hjemmeside.
På vores hjemmeside kan du også finde:
•
•
•
•
•

Vejledninger
Nye opdateringer.
Liste over indkomne ønsker til funktioner og forbedringer i WebReq
Liste over funktioner og forbedringer, der udvikles i den næste opdatering af WebReq.
(WebReq opdateres 2 gange om året i juni og i december måned).

Ved Generelle spørgsmål til WebReq
Kontakt venligst WebReq Online Support på tlf.: 7572 0177
Mandag – torsdag
Fredage

kl. 08.00 – 15.00
kl. 08.00 – 14.00

Advisering
Du kan tilmelde dig vores adviseringsservice på sms og/eller e-mail. Er du tilmeldt vil du blive adviseret, hvis der er
driftsproblemer. Tilmelding kan ske www.smds.dk under Kontakt -> Advisering
Er WebReq ude af drift, vil dette også være oplyst på vores hjemmeside www.smds.dk
Her vil status løbende blive opdateret.
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