STEP

FORKLARING

Søg Patient i
Cosmic

Skriv fødselsdato
+ P-tal i første
rubrik og vælg
Enter eller Søg

Hvis du ikke
kender p-tal

Skriv fødselsdato
i første rubrik og
vælg Enter eller
Søg. Marker
derefter ønskede
pt. Og vælg OK

(Denne
procedure
skal kun
bruges hvis
du ikke
kender p-tal
Åbn
rekvireringsbilled

SKÆRMBILLEDE

Tryk på
“Rekvisition og
svar”, og vælg
“Rekvirer
laboratorieundersøgelser”

Nu åbner
BCC-web

Vælg
Rekvirent

Vælg ved at
trykke på
rullepanelet

Tilføj
Rekvirent

Tryk på Andre
Skriv navn eller
del af navn på
rekvirent. Tryk
Søg.
Vælg rekvirent
ved at trykke på
ID nummer.

(Findes
Rekvirenten
ikke i
rullepanelet,
kan den
tilføjes.)
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Vælg
Kontaktlæge

Skriv navnet eller
Søg.
Skriv del af navn
på rekvirent.
Tryk Søg.
Vælg ved at
trykke på
forkortelsen i
kolonnen
Operatør-id.

Svarmodtager

Svarmodtager
udfyldes
automatiskt når
man vælger en
rekvirent. Hvis
en anden end
rekvirenten, skal
modtage svaret,
kan denne
ændres.
Vælg hvordan
prøven skal
tages. Tryk på
rullepanel for
muligheder.

Prøvetagning

Udskrivning
af etiketter

Ønskes der
udskrevet
etiketter, skal
der være √ i
feltet “Udskriv
etiketter”.
Dette felt er ikke
tilgængeligt hvis der er
vælges “Tages på
runde”.

Runde

Vælg hvilken
runde, hvis der
er valgt “Tages
på runde”. Tryk
på rullepanel.

Seng og Stue

Vælg Seng
og Stue,
hvis prøven
tages af
Bioanalytiker på
afd.
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Dato og Tid

Prøveprioritet

Ekstern
komm (vises
på svaret)

Intern
komm. (vises
for
prøvetager)

Vælg dato
og tid.
Tryk på
For at se
kalender
Her sætter
man
prøvepriorit
et for alle
analyser på
rekvisitione
n. Vælg
prøvepriorit
et ved at
trykke på
rullepanelet
.
Her kan
skrives en
kommentar.
Feks.
“Prøven
taget inden
dialyse”
Her kan
skrives en
kommentar.
Feks.
“Patienten
hører
dårligt”

Vælg analyse

Der findes tre måder at vælge analyser på:
Profiler – Prøveark – Søg analyse

Vælg analyse
(Profiler)

Tryk på
øskede
profil

Vælg analyse
(Prøveark)

Tryk på det
ønskede
Prøveark

Sæt √ i de
ønskede
3

analyser.
Tryk Retur.

Søg en
analyse

Tryk på Søg
Analyse
Tast del af
navnet på
analysen og
tryk Søg.
Vælg
ønskede
analyse ved
at trykke på
analysekod
en i
kolonnen
“Analyse”

Vælg
Prioritet

Slet en
analyse

Hvis der
ønskes en
anden
prioritet for
en enkelt
analyse, på
rekvisitione
n, kan den
ændres.
Tryk på
rullepanel.
Hvis en
analyse
ønskes
slettet fra
rekvisitione
n trykkes
der på Slet

4

Svar
spøgsmål

Send
rekvisition

Nogle
analyser
udløser et
spørgsmål.
Hvis
svarfeltet er
orange, skal
der afgives
et svar. Er
svarfeltet
hvidt, kan
der afgives
et svar, hvis
det kan lade
sig gøre.
Tryk på
Send
rekvisition
for at
afslutte
rekvireringen
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