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Effica weblab 4.2 
Den nya versionen har ett nytt utseende men funktionerna är till största delen lika som i den 

tidigare versionen. En kort beskrivning över vad som ändrats i den nya versionen visas med bilder 

och text i detta dokument. 

Effica-laboratoriotilaus 

Nytt är att du kan gå in på Asetukset via denna ruta. Uppe i högra hörnet finns Asetukset. 

Erikoisala måste fyllas i för varje remiss från valmenyn, det är Pyytävä yksikkös specialiteter som 

syns i menyn. 

Blodgrupps- och anti-kroppsuppgifter visas med datum 

 

 
 

 

Text som skrivs in i rutan Lisätiedot syns inte på laboratoriets rondetikettutskrift. Lisätiedot syns i 

Mikrobiologins program. Blodprovens beställningar görs som tidigare, kontrollera informationen 

som finns för beställaren bakom rödmärkt frågetecken . 
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Om det finns en remiss med beställda undersökningar och du beställer samma undersökningar på 

nytt, syns de i rutan under Aikaisempia tuloksia, också sådana som fortfarande är på remiss stadiet 

(PYYDETTY). 

Det sammanlagda priset för undersökningarna du beställt syns i det skede du har tagit Hyväksy för 

remissen. Samtidigt som priset för de beställda laboratorieproven visas, syns också priset för 

enskilda undersökningar vars pris överstiger 100 €. 

 

 

 
 

 

Korrigering av remissen välj Korjaa och gör ändringarna. Om Tulosta tarrat rutan saknas finns inte 

printern vald i Asetukset. Varje avdelning/poliklinik har en egen printer i listan som finns i 

Asetukset under Valitse kirjoitin. Komihåg att ta Tallenna efter att ändringar gjorts i Asetukset. 
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Patientsvaren hämtas genom att klicka på Lista knappen. Ny funktion är att du här också kan gå in 

direkt på Asetukset.  

Potilastuloste klicka i rutan framför och du får utprintat svaren till patienten utan att 

uppgifterna i övre delen av rutan kommer med likaså lämnar uppgifter under !! och KK bort. 

Uusi pyyntö knappen är ny och via denna slipper du direkt in och göra en ny laboratorieremiss 

alternativt hämta en redan gjord remiss och göra ändringar eller ta bort remissen. 

Om man klickar på tiden för provtagning för en undersökning som ännu har PYYDETTY  i Tulos 

fältet kan man göra ändringar  i remissen. 

Svar med rosafärgad bakgrund är avvikande från referensvärdet har samma funktion som blåa 

stjärnan. 
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Även i Kertymä finns Asetukset och Uusi pyyntö funktionen. Potilastuloste väljer du om du skall 

skriva ut svaren till patienten. Rosafärgade bakgrunden för svaret visar avvikelse från 

referensområdet för undersökningen. 

 

 


