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Oprettelse og login 
 

 
 

 

Adgang til login fås via Citrix i din regionale IT-afdeling. 
 
I Citrix anvendes det brugernavn og adgangskode, som 
ved opstart af computer. 
 
Herefter klikkes på feltet med de tre farvede trekanter. 
 
Herefter skal der mobiliseres tålmodighed, denne del kan 
tage >60 sek.! 

 

 

 

 Indtast det tildelte User Name. 

 Indtast Password. 

 Klik OK. 
 

Indtastning af data i Lægekartotek 
 

 

 

 Dobbeltklik på Lægekartotek i LKO Oversigt. 

 Klik på + (Add) for at indtaste ny praksis. 

 Udfyld relevant data – se nedenstående 
eksempler for:  
Solopraksis, kompagniskabspraksis og 
samarbejdspraksis. 

 Husk at trykke på save/gem data, inden der 
klikkes på + eller billedet forlades – ellers bliver 
data ikke gemt. 

 
Det er også på denne side, hvor der skal genereres et 
password til praksis-webdelen. 
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MIKAP 

MIKAP Acceptgrænser 
  

Nedenstående er skærmprint fra LKO, OUH, Odense, hvor samme data kan benyttes. 
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Fremgangsmåde ved indtastning af facit på udsendte MIKAP prøver 
 

Log på LKO databasen med eget laboratoriekonsulent login. 

Vælg ’LKO administration Oversigt’. 

 

Vælg ’Facit Udsendte Kvalitetsprøver’ 

 

 

Vælg ’+’ for at tilføje ny 

prøve. 

Udsender LKO  :  Vælg LKO område. 

Modtager LKO  :  Vælg LKO områder der skal modtage prøver. 

Modtager praksis :  Tilføj alle aktuelle praksis der skal modtage prøver. 

  Hold Ctrl nede og vælg flere praksis med at klikke på hver enkelt.  

  Hold ’Shift ’ nede og brug piletast (op/ned) til at vælge  alle praksis i et givent interval. 
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Dato for udsendelse :  Vælg aktuel dato. 

  Herefter udfyldes automatisk: Løbenummer, prøve ID og ”prøve nr. ud af 3”. 

Holdbarhed:   Vælg hvor mange dage udsendte prøve kan holde sig. 

Indtastningsfrist:  Indtast hvor mange dage der skal være mulighed for praksis at afgive svar. 

Prøvemateriale  :  Vælg prøvemateriale der udsendes. 

Bakteriekode  :  Vælg aktuel bakterie. 

Bakterienavn:  Udfyldes automatisk når bakterien er valgt. 

Antal bakterier analyseret:  Vælg mængden af bakterier i prøven. 

   Ved 1*106 CFU vælges 1, ved 4*106 CFU vælges 4, osv. 

Enhedsfelt  :  Vælg *106/ml eller *105/ml alt efter mængde. 

Mikroskopi + dyrkning:  Udfyldes med det analyserede for de enkelte prøver. 

Resistensbestemmelse:  Udfyldes automatisk når bakterien er valgt. 

Gem og tryk ’ok’. Indtastningen for prøve nr. 2 vil nu være mulig. 

OBS! Indtastningen starter først ved Bakteriekode, da ovenstående overføres fra forrige prøve. 

Gem også denne prøve og indtastningen for prøve nr. 3 starter nu. 

Når der vælges gem for prøve nr. 3, sendes resultaterne til praksis. 
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BIOKAP 

 

Indtastning af LKO-resultater i BIOKAP – Parallelkontroller 
 

 

I ’LKO Oversigt’ 

tryk på LKO 
Datagrid. 

 

I ’Modul’ vælges 
BIOKAP-
Parallelkontroller. 

 

Vælg 
’Ydernummer’ i 
rullemenuen og 
indtast praksis 
ydernummer og 
tryk på ’Display’ 
eller Enter. 

 

Dobbeltklik i den 
blå søjle ud for 
den ønskede 
kontrol. 
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Indtast ’LKO 
referenceværdi’ 
 
 
 
 

 
Tryk på 
disketteikonet for 
at gemme 
resultatet. 

 

Afvigelse mellem 
praksisværdi og 
LKO 
referenceværdi 
beregnes og 
farvemarkering 
fremkommer. 

Det er muligt at fortage ændringer af de indtastede oplysninger i denne maske i de hvide felter. 
Ved at trykke på LKO Datagrid returneres til forrige skabelon. 
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Indtastning og redigering af apparatur 
 

 

I LKO Oversigt 
vælges 
’Apparaturliste.’ 

 

Hvis det ikke er det 
første apparatur, 
der skal tastes ind, 
vises et tidligere. 

Tryk på det 
blå + 

 

Indtast 
ydernummer på 
praksis og tryk på 
TABulatorknappen. 
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Praksisnavn og 
andre oplysninger 
bliver hentet fra 
’Lægekartoteket’. 
 
I feltet ’Apparatur’ 
er ydernummeret 
ud for ’LKO 
nummer 
(xxxx.yy.zz) 
udfyldt. De sidste 4 
cifre skal udfyldes. 
xx angiver 
analysekomponent
koden (se 
’Analysekomponen
tkoder’. 
yy angiver det 
aktuelle apparat i 
den på gældende 
praksis. 

Tryk på og 
vælg det aktuelle 
apparatur. 
Øvrige felter 
udfyldes. 

Til slut tryk på . 
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Oprettelse af Besøgsrapport 

 

 

Tryk på 
Besøgsrapportikonet. 

 

Tryk på for at 
oprette en ny 
besøgsrapport. 

 

Indtast ydernummer 
og tryk på TAB.  
Alle relevante felter 
udfyldes og afslut 

med tryk på . 

 

For at oprette 
specifikke rapporter -
højreklik på den blå 
bjælke og vælg ’Add 
New Rapport’. 
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I ’Rapport’ skabelonen 
vælges ’Overskrift’ 

ved tryk på . 
(Der kan oprettes 
overskrifter via ’LKO 
Administration’). 
 
Skriv rapporten i 
fritekst.  
 
Dette gentages for 
hver ønsket overskrift.  
Luk vinduet. 

 

De enkelte rapporter 
fra besøget er nu vist i 
Besøgsrapporten. 

 

Det er muligt at vælge 
at få udskrevet, gemt i 
andet dokument eller 
sendt rapporten via e-
mail. 
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Notat fra telefonisk kontakt med praksis 

 

 

I ’LKO Oversigt’ 
vælges 
’Praksiskontakt’, 
og der trykkes på 

i den 
fremkomne maske. 

 

Ydernummer 
indtastes, og alle 
relevante felter 
udfyldes og 
afsluttes med GEM 
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Export Data 
Alle data eller udvalgt data kan eksporteres til Microsoft Excel. Denne funktion benyttes bl.a. i forbindelse med 
brevfletning. 
Du åbner "Export Data 'modul ved at klikke på knappen ”Export Data        på værktøjslinjen. 

 

Via afkrydsningsfelterne, som ses på 
billedet, kan der vælges forskellige tabeller, 
som ønskes eksporteret.  
 
Ved at udvide træet yderligere (klik på + 
foran hvert felt på listen) er der mulighed 
for at vælge eller fravælge data. 
 
Det anbefales at benytte Deselect All, for 
herefter selv at udvælge den ønskede data 
til overførsel. 
 
Obs. Feltet i hovedstammen skal være valgt, 
f.eks. ”V” i Lægekartotek. 

 
Fremgangsmåde: 

 Klik data til som du ønsker eksporteret 

 Klik på knappen ”Export” nederst på siden 

 Klik ”Gem som” via dialogboks  

 Excel-filen, som eksporteres, gemmes under ønsket navn og placering på lokalt drev. Når navn og placering 
er indstillet klikker du på knappen ”Gem” i dialogboksen. Data vil nu blive overført. 

 
Du lukker den "eksportere data til Excel” på krydset øverst til højre. Ikke krydset over værktøjslinjen - Det vil logge 
dig ud af programmet. 
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LKO Administration 

 

 
For Lokal LKO Administrator og Administrator 

 

I ’LKO Oversigt’ klik på 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

I LKO Administration er 
der 3 søjler, BIOKAP, 
MIKAP og Generelt. 
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For at oprette en 
analysekomponentkode 
klik på 

 

og på  
 
De relevante felter 
udfyldes. Enhed på 
resultatet kan hentes ved 

tryk på . 
 
Nederst på siden ses 
allerede oprettede 
analysekomponentkoder. 

 
 

 

Der klikkes på  og 

 
 
Apparatnavn udfyldes, og 
analysekomponentkode 

hentes ved klik på  

 

 
 
Udfyldelse af 
’Acceptgrænser’ og 
’Facit’ følger samme 
model. 
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Indtastning af acceptgrænser BIOKAP 
 

 

Tryk på Kvantitative 

Acceptgrænser og på  
Vælg hvilken komponent 
der skal sættes 
acceptgrænser på. 
 

 Parallelkontrol 

 Udsendt kontrol 

 LKO Apparatur 
Ekstern Kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg LKO navn ved klik på 

 og 
Analysekomponentkode 

ved klik på  
 
Vælg datostart og evt. 
datoslut. 
NB! Det er ikke 
nødvendigt at udfylde 
’Gældende til’. 

 

Her indtastes 
acceptgrænserne i % for 
forskellen mellem 
resultat opnået i almen 
praksis og LKO 
laboratoriet. 
 
 
 
Eksemplet viser 
acceptgrænser for 
P-Glukose. 
 
Værdierne er valgt fra 
Laboratorieudvalgets 
anbefalinger (2010). 
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Indtastning af acceptgrænser MIKAP 
 

 

Klik på 
Acceptgrænser xxx og på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra rullemenuerne vælges 
den ønskede mulighed. 
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Eksempel  

  

Facit Udsendte Kvalitetsprøver  

 

Tryk på ikonet og derefter 

på  

 

Der åbnes en skabelon 
med mulighed for 
indtastning af 3 
kvalitetsprøver. 
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På ’Facit Kvalitetsprøve 1’ 
indtastes oplysninger. 
 

Tryk på  for valg af 
’Udsender LKO’ og valg af 
’Modtager LKO’. 
 

Tryk på  for valg af 
ydernumre på de praksis 
der skal modtage 
kvalitetsprøven ved 
’Modtager praksis’. 
 
Øvrige felter udfyldes. 
 
Oplysningerne overføres 
automatisk til 
kvalitetsprøver 2 og 3. 

 

Ved tryk på  vælges 
prøvemateriale. 

Tryk på  for 
bakteriekode. 
 

 Vælg enhed. 

 

 
Fra rullemenuerne vælges 
antal bakterier samt 
bakteriemorfologi. 

 

 
Vækstgrad, kvantitativ 
dyrkning og 
florasammensætning 
vælges fra 
rullemenuerne. 

 

 
Når der vælges 
bakteriekode, angives 
automatisk navn, og om 
bakterien er følsom eller 
resistent. 

 

Der er mulighed for 
bemærkninger i fritekst. 
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Eksempel 

 

Tryk på  og 

derefter på  
 
 
Her indtastes 
oplysninger om 
bakterien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste over allerede 
indtastede 
bakterieoplysninger. 

 

Udfyldelse af 
dyrkningsutensilie, 
resistensmedium og 
bakterietype 
udføres på samme 
måde. 
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LKO Administration Generelt 

Indtastning og 
redigering af 
laboratoriekon-
sulentlisten. 

NB! 
Laboratoriekonsu-
lentens initialer 
m.m. skal være 
oprettet i 
’Administration’ . 

Hent Initialer ved 

klik på  og 
udfyld resterende 
felter. 
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Klik på  og 
udfyld felterne. 

 

Her er det muligt 
at indtaste 
oplysninger om 
prøvetransport-
ordninger fra 
almen praksis. 

 

Oprettelse af 
overskrifter til brug 
ved telefoniske 
henvendelser. 

 

Oprettelse af 
overskrifter til brug 
ved Rapporter. 
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Oprettelse af 
enheder. 

 

Oprettelse af 
prøvematerialer. 
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Oprettelse af databasebruger 
 

 
Kræver Administrator-rettigheder 
 

 

 

Tryk på  
 
 
 
 
 
 
 
Tryk på det + ved 
User 
Administration og 
derefter på Users. 

 

Højreklik på Users 
og tryk på ’Add 
New User’. 
 

 

Udfyld felterne. 
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Lås bruger op  

 
Ved for mange fejllogin (3 forsøg), er det kun Administrator for LKO-Databasen, som kan låse op for den ”låste 
bruger”. Obs. LKO-Databasen låses først ved næste forsøg på login! 
Lås op:  

 Klik på svensknøglen og tandhjulet (Administration) 

 Fold User Administration ud og klik på Users 

 Dobbeltklik på det låste brugernavn 

 Under Account Details vil Account Locked være vinget af – Klik vingen væk, og brugeren er låst op. 
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Symbolforklaringer 

 

 

 
Add - Tilføj ny praksis 

 
Save - Gem data 

 Undo - Fortryd indtastning 

 Delete – Slette data 

 
First/Last – Første og sidste praksis i LKO-Databasen 

 First, Previous, Next,Last 

 
Clear, Filter, Status filter 

 
Print, Print Preview 

 
LKO Oversigt  

 

LKO Datagrid Oversigt – benyttes til at søge data på de enkelte moduler, f.eks. BIOKAP 
parallelkontroller, man kan søge på en enkelt praksis:  

 
LKO Administration Oversigt:  
BIOKAP, MIKAP, Generelt, Datagrid Oversigt, LKO-Database Oversigt ALT 

 
Reports  

 
Export – Her kan data eksporteres til Excel – Benyttes i forbindelse med brevfletning 

 

Søgning på forskellige kriterier – Obs. skal stå nøjagtig i forhold til det indtastede data, 
som der søges på. 

 

 Help – Inaktiv 

 
Documentation - Inaktiv 

 
Administration – bruges ved oprettelse af LKO-afdelinger og brugere samt til at låse 
bruger op efter for mange forsøg på login.  

 Change password 

 
Logout 
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Spørgsmål og svar 
 

 

Ved spørgsmål, som regional-IT ikke kan svare på, kan der rettes henvendelse ved at sende mail til: 
ode.kbf.lko@rsyd.dk   

 

Spørgsmål: 

Spørgsmål: 

Spørgsmål: 

 

mailto:ode.kbf.lko@rsyd.dk

