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Erfaringer med elektronisk rekvirering 
fra primærhelsetjenesten

Nettverkstreff 2016 – mandag 7. november

Toril Holmøy Svendsen,
Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

IHR = Interaktiv Henvisning og Rekvirering

Legekontor kan:
• henvise elektronisk til bildediagnostikk (RG, CT, MR, Nucleærmedisin, 

Brystsenteret)
• rekvirere analyser elektronisk til alle SiVs laboratorier i samme operasjon 

(Medisinsk biokjemi, blodbank, mikrobiologi, patologi histologi/cytologi)

• Regional løsning (Helse SørØst + Helse Midt-Norge)

• Driftes teknisk av Sykehuspartner (dedikerte personer)

• Lokal oppfølging fra det enkelte HF mot legekontor

• Status for Sykehuset i Vestfold: mer enn 40 legekontor i Vestfold bruker 
IHR i dag. Under videre bredding.
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IHR Sykehuset i Vestfold
• Installasjon, opplæring, oppfølging

• Frode Løkeberg Solem
• Radiograf som jobber med IKT i klinikken
• Tidligere prosjektleder for IHR i HSØ, delvis ansatt i IHR HSØ
• God support, lært opp Liv og Toril som står for majoritet av bredding:

• Liv Brown
• IKT rådgiver for Mikrobiologisk avdeling

• Toril Holmøy Svendsen
• Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

• Nært samarbeid med IKT og prøvemottak på alle laboratoriene

• Statusmøter mellom HF og SP hver 14. dag på Lync
(status, erfaringer, utfordringer etc)

IHR-rekvirere laboratoriemedisin
• Integrert med legekontorets elektroniske pasientjournal (EPJ)
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Genererer etikettutskrift istedenfor rekvisisjon
• Riktig antall etiketter til merking av prøvene ut i fra bestilte analyser

• Barkoden scannes på laboratoriet for å kobles til elektronisk rekvisisjon

• Alltid oppdatert analysetilbud

Oppstart av IHR på legekontor

• Lage avtale og selge inn fordelene med IHR

• Installere IHR og etikettskrivere på hver PC
• hos hver lege
• ekspedisjon
• lab

• Krevende å installerer mens legekontor er i drift med pasienter, 
prøvetaking lab og telefoner

• Gir bred kunnskap/økt teknisk forståelse ved å installere selv, lettere 
å hjelpe legekontor senere

• Blir godt kjent med legekontoret
• Kan bistå med annen laboratorie-relatert informasjon
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Opplæring
• God opplæring gir størst suksess
• Gir fornøyde brukere- alt skal gå raskt
• Minsker brukerfeil som gir problemer for lab 

• Tilpasser opplæring etter legekontorets ønsker 
- Innimellom innstallering
- I lunsjen evt en annen dag
- Etter arbeidstid
- Være tilstede 1 eller flere dager ved oppstart

• Oppfølgingsmøte når de har fått erfaring
- Svare på spørsmål
- Gi råd og tips

• Utarbeidet guide med praktiske tips for rekvirering
• Oppdateres etter egne erfaringer fra legekontor

IHR i drift på legekontor

• Varierende begeistring for dataverktøy

• Glad for å slippe papir-rekvisisjonene
• Gir utfordringer uten papir (pasientkøen)
• Viktig å ha gode kliniske pakker av analyser

Ved bruk av andre laboratorier i tillegg 
• blir de ikke kjent med IHR og mulighetene som finnes 
• brukerfeil pga lite trening
• bruker ikke IHR slik det er tiltenkt (med fare for feil)

Vanlig spørsmål:
• Finner ikke analysen ved søk
• IHR bruker analysenavn fra NLK (Norsk laboratoriekodeverk)
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På laboratoriene SiV

• Skanner prøvene ved mottak (manuelt eller automatisk)
• Kvalitetsforbedring! Unngår feilregistrering 

(pasientopplysninger, rekvirentopplysninger)
• Nødvendige opplysninger om prøven følger med
• Raskere enn manuell registrering
• Sparer skuldre og nakke ved å slippe manuell registrering

Feil

Daglig:
• Elektronisk rekvisisjon mangler – brukerfeil. 
• Ringer legekontoret for å få sendt den over (ressurskrevende!)
• Har mulighet for manuell registrering vha opplysninger på etikett.

Sjelden:
• Brukt feil etikettdel til prøvemerking (uten barkode)
• Etiketten satt skjevt på prøven så den ikke kan scannes
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Brukerstøtte: 
Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten

• Kan kontaktes på telefon (alltid betjent) eller mail
• Kontaktpunkt både for legekontor og for laboratoriene på SiV

• Vet hvordan IHR fungerer på legekontor og kan veilede
• Samkjører tilbakemeldinger fra lab til legekontor, unngår 

overlappende tilbakemeldinger

• Får god oversikt over brukerfeil: mer opplæring eller foreslå 
endringer av IHR

• Kan se sammenheng og avsløre tekniske feil 

Veien videre

• IHR er under stadig utvikling og forbedring
• IHR har fått bedre ytelse og funksjonalitet og legekontor er 

fornøyd
• Viktig med god oppfølging fra HF
• Fortsette bredding: kvalitetsfremmende og minsker feil ved 

innregistrering
• Stor EPJ-leverandør endelig snart klar til å ta IHR i bruk: kan 

bredde til mange flere legekontor


