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Forutsetninger 

Det er kun svarrapporter der prøve er rekvirert på gitte rekvirentkoder fra sykehjemmene som 

vil vises i Labsvar-applikasjonen. Dersom den ansatte er testet f.eks. ved en av byens 

teststasjoner eller i hjemkommune utenfor Oslo vil man ikke finne prøvesvaret her. Dersom 

rekvirentkoden for ansatte feilaktig blir brukt på prøver for beboere/pasienter vil også de 

komme inn i labsvarapplikasjonen. Det er ikke mulig å få disse videresendt til Geriica. 

 

Det er kun svarrapporter som er mottatt etter oppstart som vil vises i applikasjonen. 

Svarrapporter på ansatte som er mottatt i Gerica vil ikke bli overført. 

 

 

Logg inn 

Benytt denne lenken for å logge inn: https://pasinfoprod.crm4.dynamics.com/  

Du kan benytte enten Chrome eller Firefox nettleser. Internet Explorer kan ikke benyttes. 

Brukernavn er din jobb-epost, og passordet er ditt vanlige passord. 

Dersom du allerede har tilgang til f.eks Smittevern-applikasjonen og du får tildelt nye 

applikasjoner må du først logge ut og inn på nytt for å få opp nye tilganger. 

 

Dersom du har tilgang til flere PasInfo-applikasjoner vil du alltid komme direkte inn i den 

applikasjonen du sist brukte. For å bytte applikasjon, klikk på applikasjons-navnet:  

 

Du får da opp de applikasjonene du har tilgang til, for eksempel: 

 

Klikk på den applikasjonen du ønsker å bruke for å åpne den.  

https://pasinfoprod.crm4.dynamics.com/main.aspx?appid=f4116986-2d6d-eb11-a812-000d3ad96d5d&recordSetQueryKey=account-1dde98e9-ad77-eb11-a812-0022489a453b%253A%2520entityimage_url%252Cparentaccountid%253A%2520%253A%2520%253A%2520%253A%2520%253A%2520false%253A%2520%253A%2520%253A%252050&pagetype=entitylist&etn=pas00_labsvar&viewid=3d5ec15c-306c-eb11-a812-000d3ad963f9&viewType=1039
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Se mottatt labsvar 

Logg inn i applikasjonen og klikk på Labsvar i menyen til venstre.  

 
 

Øverst i bildet er det en nedtrekksmeny der du kan velge mellom ulike visninger, alt etter hva du 

ønsker å se. Du ser kun svarrapporter tilhørende det eller de sykehjem du er tilknyttet. 

Klikk på pilen til høyre for visningsnavnet for å åpne nedtrekksmenyen: 

 

Klikk på tegnestiften for å sette ønsket standardvisning, som vil være det bildet du først får opp 

neste gang du logger inn i applikasjonen. 
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Registrere informert ansatt 

Dobbeltklikk på det prøvesvaret du skal registrere på. Du får da opp dette bildet: 

 

Klikk på bryteren ved siden av «Informert» for å endre til «Ja». Skriv eventuelt en kommentar. 

Kommentar skrevet her er kun intern og kan ikke leses av bydelens smitteteam. 

Lagre og lukk ved å klikke på «Lagre og lukk». 

For mer detaljert informasjon fra svarrapporten, klikk på «Prøveinformasjon». Her vil du se 

feltene fra svarrapporten slik de er mottatt: 

 

 

Søke- og filtreringsmuligheter 

Søkemulighet 

Øverst til høyre i bildet er et søkefelt. Her kan du søke på ansatt navn eller fødselsnummer om 

det er et spesifikt prøvesvar du skal finne: 
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Vær obs på at du søker kun i den visningen du har i bildet. Det lønner seg derfor å ha alle 

svarrapportene i bildet når du skal søke, i stedet for en visning som gir et lite utvalg. 

Filtreringsmuligheter 

Du kan filtrere på alle kolonner. Noen av kolonnene har valg du kan krysse av, som Prøveresultat. 

Andre må du filtrere ved hjelp av datovalg, som «denne måneden». For å filtrere, klikk på pilen til 

høyre for kolonne-navnet og velg ønsket filtrering. Klikk på «Bruk» for å starte filtreringen.   

    

 

 

 

 

 

 

 

Endringslogg for dokumentet 

Versjon Dato Endring Utført av  

1.0 01.03.2021 Opprettet dokument M.Navarsether 

1.1 04.03.2021 Lagt til punkt om å 

bytte applikasjon 

M.Navarsether 

 


