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Hvordan laste ned resultatskjemaet til medisinsk biokjemi-programmet fra
Labqualitys hjemmeside
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Gå inn på Internett og hent opp Labquality’s hjemmeside for innlogging,
Skriv inn Client code og Password. Klikk på Continue.
I neste bilde klikker du på Result forms for general clinical chemistry i menyen til venstre.
Hvis du ikke har Acrobat Reader, kan du her laste ned dette programmet; Klikk på ikonet for Acrobat
Reader nederst på siden, og programmet lastes ned automatisk. Du trenger dette hvis du ønsker en
mer detaljert bruksanvisning på engelsk for bruk av elektronisk regneark – klikk NEW instructions.
Klikk på SHORT-TERM for å laste ned regnearket, for 2009 heter det ST09-2009-NO.xls (pass på at
det står ”-NO” i filnavnet for å få den norske versjonen).
Den videre fremgangsmåten kan være noe forskjellig, avhengig av hvilken office-versjon man har.
Venstreklikk på filnavnet og du får spørsmål om å lagre og/eller åpne eller høyreklikk og du får opp en
meny der du velger Save target as…/Lagre mål som…
Lagre filen på et hendig sted i ditt system.
Sørg for at makroer kan kjøre i regnearket. I Office 2007 får man meldingen ”Macros are in use. You
can continue” hvis du har aktivert makroer i Excel tidligere. Hvis makroer IKKE er aktivert på forhånd,
får du meldingen ”MACROS ARE NOT IN USE…”. Følg oppskriften under ”Office 2007” og lagre
arket. Når du åpner det igjen, vil denne meldingen ikke komme.

Hvordan forandre sikkerhetsnivået
Officeversjoner før 2007
1. Du må først åpne EXCEL. Stå i et tomt regneark.
2. På verktøylinjen klikker du på Verktøy - Makro – Sikkerhet.
3. Velg Middels eller Lav
4. Trykk OK.
5. Lukk Excel.
Office 2007
1. Klikk øvre venstre ikon i Excel
2. Klikk ”Alternativer for Excel”
3. Klikk ”Klareringssenter”
4. Klikk ”Innstillinger for klareringssenter”
5. Klikk ”Makroinnstillinger”
6. Merk av ”Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres)”
7. Klikk ”OK” to ganger

Innrapportering av månedens medisinsk biokjemi-resultater
Excel-arket som lastes ned fra Labqualitys hjemmeside MÅ lagres før man går videre. Hent og åpne
regnearket fra der du har lagret det. Noen får spørsmål om man vil aktivere makroer. Dette må bekreftes
ellers får du ikke opp et fungerende regneark.
Regnearket inneholder 3 ark:
• Les meg først
• Utfyll
• Resultater
1. Les gjennom Les meg først og print ut instruksen.
2. Fyll ut de hvite rutene i Utfyll-arket i følge instruksen, og trykk Lagre.
3. Gå deretter til Resultat-arket og skriv inn resultatene.
4. Resultatene lagres ved å klikke på Lagre i Utfyll-arket.
5. Send resultatarket som vedlegg med vanlig e-mail. Se forklaring nederst på Les meg først-arket.
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