
Ny funksjonalitet i DIPS Interactor:

Enklere rekvirering
av    røntgentjenester

Nå kan legekontorer som har 
tatt i bruk vår løsning for 
elektronisk rekvirering (ERL), 
også sende rekvisisjon til 
røntgen, til Brystdiagnostisk 
senter og til Aleris – i én og 
samme løsning.

Det er flere fordeler med å bruke 
DIPS Interactor som bestillings- 
verktøy:

• Rekvireringen foregår på samme  
måte som ved blodprøver: 
vet du hvordan du rekvirerer 
blodprøveanalyser, vet du også 
hvordan du går frem for å 
rekvirere røntgentjenester.

• Ved bruk av løsningen har 
legekontoret til enhver tid en 
oppdatert oversikt over under- 
søkelser som tilbys ved våre 
sykehus og ved Aleris, i tillegg til 
estimert ventetid.

 

NB: Noen legekontorer har opplevd 
at rekvisisjonen feiler etter sertifikat- 
bytte. Ved bruk av DIPS Interactor 
unngår man dette.
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Rekvirering av røntgentjenester - hvordan gjør jeg det?
Rekvirering av røntgentjenester til våre sykehus utføres på samme måte som ved 
bestilling av blodprøveanalyser. Slik gjør du det:
• Huk av for at du vil rekvirere en radiologisk undersøkelse
• Det regionale tilbudet ved sykehusene i Helse Nord og Aleris blir da synlig til venstre
• Velg den eller de tjenester du ønsker å bestille
• Velg deretter hvor undersøkelsen skal utføres
• Klikk på klokken i midtfeltet for å angi hastegrad
• Når felt for kliniske opplysninger er fylt ut, kan du trykke på pilen for å sende 

rekvisisjonen til sykehuset
• Rekvisisjonen blir da sendt og legekontoret vil motta 

svar i eget journalsystem

Ny funksjonalitet i DIPS Interactor innebærer at Helse Nord selv tar kontroll på bestillingen 
som går fra legekontoret til våre sykehus. Dette gir oss mulighet til å ta større ansvar og 
til å ivareta sikkerheten på en langt bedre måte.

Brukerstøtte og praktisk informasjon
Har du spørsmål om tjenesten, kan du kontakte Forvaltningssenter Lab i Helse Nord:
• telefon: 416 60 153
• e-post: ERL@helsenord.no
• web: helse-nord.no/elektroniskrekvirering


