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Ønske
Ved udskrivelse af webreq laves der på nuværende tidspunkt en automatisk reminder. Det
ville være godt, at der i forbindelse med dannelse af denne reminder, kom et pop-up vindue
med følgende funktioner:
Mulighed for at tilskrive test som i det maneulle reminder modul:
- Initialer på prøvetager
- Initialer på forventet svargiver
- Beskrivelse
- Dato for prøvetagning
- Dato for forventet svar
Det vil være en lettelse hvis flere remindere kan slettes på samme tid.
Specielt ved diarre udredning kan det være op til 6 remindere.
I dag udsendes EDI svar med prøve modtaget, når prøven modtages på patologiafdelingen,
samtidig med at Reminderserver modtager Webservice med samme info.
Skal "det tomme" EDI svar ophøre?
Flere læger ønsker ikke at modtage de tomme EDI-er.
Mulighed for at egne analyser der bestilles via webreq også remindes.
I forbindelse med tilbagesvar ønskes markering af antal dage ud for det enkelte lab om hvor
længe der er sat seneste ”svartid” inden reminder sættes i gang. Skal kunne sættes op på
den pågældende lab for den aktuelle lægepraksis.
Den enkelte lægepraksis skal selv kunne sætte dette i webreq (Back-end ?)
I forbindelse med tilbagesvar ønskes mulighed for på klinikniveau (indlogningsniveau) default
at ændre ”Max antal dage” hvor patienten skal have svar.

I forbindelse med tilbagesvar ønskes stop for reminder på gamle labstandarder
I forbindelse med tilbagesvar ønskes nomenklaturen ensrettet så ledeteksterne i
detalioversigten afspejler hvad der reelt sker. Ex. Prøve modtaget på lab ved Webpatient.
I tilbagesvar ønske mulighed for at lægerne under ”aftale med patient” default kan sætte:
Mundtligt aftalt osv. Parameterens defaultværdi skal kunne vælges af lægepraksis.
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Generel drøftelse af om udestående rekvisitioner/svar overhovedet skal vises i Webreq? Har
ikke været forelagt brugergruppen til beslutning.

Stop for reminderfunktion på gamle standarder
Mulighed for at informationen om at de patienter der selv har set aktuelle data i
labsvarportalen automatisk registreres i lægesystemet/reminderserver at de har fået
svar
Kraftigere blokering / advarsel ved dobbeltrekvisitioner
Sletning af rekvisitioner i lægesystemet slår igennem på reminderserveren.
Ville der ikke give mulighed for øget brugervenlighed, hvis håndtering af prøvesvaret blev
integreret i lægesystemet? Der ville også være mulighed for bedre integration i lokale
arbejdsgange. Er en central overvågning nødvendig?
Vi kunne godt tænke os at normale prøver blev håndteret anderledes end prøver uden for
normalområdet. Det ville også give øget fleksibilitet, hvis patologisvar håndteredes
anderledes end parakliniske undersøgelser og mikrobiologi.
når laboratoriet ændrer rekvisitionsnummer, så bør der være procedure for at laboratoriet
melder ændringen til tilbagessvars-server. Igen så klinikken ikke står med en ubesvaret eller
delvist besvaret rekvisition.

Individuel opsætning af svarafgivelsesmetode på enkeltpatienter, der er forskellig fra
den i reminderserveren default opsatte metode.
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Tilbagesvar skal have besked når/hvis laboratorierne om nummererer rekvisitioner i
forbindelse med, at de hentes fra hotellet
Laboratoriesystemerne sletter rekvisitionsnumre ifm sammenlægning af rekvisitioner fra
hotel og også i andre rekvisitionshåndteringssammenhænge, hvor de f.eks. kan finde på at
slette en rekvisition og oprette en anden med et nyt nummer og andre analyser
Understøttelse for kopisvar på Tilbagesvar
Ikke alle lægesystemer håndterer det korrekt og andre igen ønsker f.eks,. at en læge skal
kunne følge et kopisvar til dørs med tilhørende uplaods - dvs blive grøn, blå uafhængigt af
hvad original rekvirenten gør i dette spor.
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Laboratorierne skal sende Modtaget på alle rekvisitioner
Vi ser flere situationer hvor laboratorierne ikke sender materiale Modtaget på rekvisitioner i
Webreq. Det er helt galt, så mister den pågældende rekvirent/prøvetager mulighed for at
følge sporet i Webreq og i lægesystemet (den gule markering: at noget er gået i proces).
Netop dette holder øje med langt hovedparten af alle potentielle UTH’er.
Skal der remindes på WebPatient?
Især aktuelt nu man kan indsende delvist udfylde skemaer.
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Når en rekvisition hentes fra Hotel af Lab-system, bliver den markeret gul i WebReq og med
ledetekst 'Rekvisition hentet'. Det er fint, men den bliver samtidigt placeret under
'Afsluttede', hvilket er forkert. Den bør placeres under 'Ventende', da den ikke er taget
endnu og bør figurere som udestående. Hvis prøverne ikke bliver taget, vil de ikke indgå i
overvågningen, så praksis kan ikke følge op på sådan en rekvisition.
Ønsker teksten: "Afventer materialet modtaget på laboratoriet" til f.eks. "Prøven ikke
modtaget"
Når rekvisitioner lægges på Hotel, skal der angives ønsket prøvetagningsdato, så det ikke
bliver dags dato, som er default indstillingen, der anvendes.
Rekvisitioner fra sygehusafdelinger, som hentes ned fra Hotel og prøvetages i praksis, skal
ikke remindes - heller ikke selv om praksis ønsker kopisvar

