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Sådan rekvirerer du en COVID-19 test via WebReq Minikald
1) Login med din region bruger ID på regions PC (mrk. WEBREQ LÆGEVAGT)
2) Gå ind i WebReq via dit Minikald (genvej) - det ikon du har gemt på skrivebordet første gang. Hvor du kommer direkte til patient data siden, ved indlogning med digital signatur (nøglefil).
3) Indtast patientens CPR-nummer.
4) Klik Søg, bemærk felternes rammefarve:
Grønne rammer - data er korrekte. Røde rammer - manglende eller ukorrekte data.

Når du indtaster CPR-nummer og der ikke fremkommer et navn, skal du selv taste fornavn,
efternavn samt region og sygesikringsgruppe fra dropdown listerne.
5) Modulus 11 tjek
Det sidste ciffer i CPR-nummeret er et kontrolciffer (checkciffer), som beregnes ud fra de forudgående ni cifre efter den såkaldte modulus 11-metode. WebReq understøtter de nye CPRnumre som ikke overholder modulus 11 tjekket. Er det ikke tilfældet skal brugeren besvare
om der er tale om et rigtigt CPR-nummer (kan have tastet forkert).
6) Følg nedenstående 1-6 step-by-step i WebReq

1 Under Klinisk Mikrobiologi
2 Vælg profilen Coronavirus SARS-CoV-2 (i højre side)
3 Klik på Hotel (seng).

Når denne profil (i højre side) vælges for Coronavirus SARS-CoV-2, er egen læge sat ind som
kopimodtager af svar.
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4 Vælg ”Hotel - kun efter aftale”
Der vises en advarsel i WebReq, når man forsøger at lægge Mikrobiologiske undersøgelser på
hotel. Podning for COVID-19 foretages ikke i lægevagten med mindre, der forelægger særlig
aftale herom. Derfor er der åbnet for, at Mikrobiologiske undersøgelser kan lægges på Hotel,
og det må kun anvendes til COVID-19 prøver. Hvis andre Mikrobiologiske undersøgelser
lægges på hotel, vil disse ikke blive prøvetaget.

4
5 Der skal svares på tillægsoplysninger i forbindelse med bestillingen

6 Informer borgeren om at rekvisitionen er oprettet, og at Borgeren selv skal bestille
tid til test på www.coronaproever.dk. Borgeren skal anvende NemID til, at logge på og kan
vælge hvornår og hvor i regionen, de gerne vil testes. OBS! tidsbestilling kræver at rekvisitionen er oprettet og lagt på hotel.
NB! For borgere uden NemID, kan de
- Møde op i drop in funktionen mellem kl. 8-16, dagen efter eller samme dag (på én af flg.
sygehuse: Slagelse Sygehus, Roskilde Sygehus, Nykøbing F Sygehus (lukket weekend) og
Holbæk Sygehus (lukket weekend)) eller
- Bestille tid til test via telefon 57 68 42 33 alle dage mellem kl. 9-21.
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