Rekvirering af utensilier
Denne vejledning beskriver, hvordan praktiserende læger og speciallæger kan rekvirere
utensilier via Region Hovedstadens Regionslager.

1. Nyttig viden om support af systemet
Portalen for rekvirering af utensilier kan tilgås via internetsiden
https://www.regionh.dk/utensiliebestilling
Har du brug for hjælp til rekvirering og anden support af systemet, kan
hotline kontaktes på telefonnummer 48 29 22 00.

2. Leveringstidspunkter
Forventet leveringstidspunkt ved normal bestilling:



Regionslageret har en ekspeditionstid på pakning af varen på 2 dage.
Varer udbringes til praksis med samme chauffør som afhenter blodprøver, dog skal varebestilling
være afgivet i systemet 3 dage forinden.

3. Bestilling af varer
1. Indtast brugernavn og kodeord (password) og tryk på
”log ind”.
2. Har du problemer med login kan du kontakte
Brugeradministration på telefonnr.:
38 66 58 58 – tast 1efterfulgt af tast 2.

3. Nu ses en oversigt over de varer, du har mulighed for at rekvirere.

Varerne i kolonnen ”katalog” er mærket henholdsvis ”fælles - midt - syd - byen”.
 Varer mærket ”fælles” kan anvendes til alle laboratorier.
 Varer mærket ”midt” kan alene anvendes til Herlev og Gentofte Hospital.
 Varer mærket ”syd” kan alene anvendes til Amager og Hvidovre Hospital.
 Varer mærket ”byen” kan alene anvendes til Frederiksberg og Bispebjerg Hospital.
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4. Indtast antal i feltet ”Antal pakninger” ud for de varer, du ønsker at rekvirere.
5. Hvis du ønsker at søge efter en vare, indtaster du varenavn, varenummer eller katalog i feltet
”Søgning” og trykker ”Enter” eller på knappen ”Søg”. Ved gentagne tryk på ”Enter” eller på
knappen ”Søg” springes til næstkommende vare indeholdende samme søgeord.
6. Når du ønsker at afsende din ordre, trykker du på knappen ”Næste”.

7. Du ser nu den samlede oversigt over de varer, du har valgt og kan afsende din ordre ved at
trykke på knappen ”Send”.
8. Hvis du ønsker at tilføje flere varer til din ordre inden afsendelse, trykker du på knappen
”Ændre”. Du vil så komme tilbage til vareoversigten, hvor du kan vælge de varer, du ønsker at
tilføje din ordre.
9. I feltet ”Leveringsinstruktion” kan angives specifikke ønsker omkring leveringen, f.eks. Vi
holder lukket onsdag.
10. Hvis du har brug for at få din bestilling hasteleveret, sættes der flueben i kassen ”Hasteordre”.
Efter afgivelse af bestilling, kontaktes Rekvirentsupport på 38 66 58 58 tast 1, hvor der aftales
afsendelse pr. taxi for egen regning.

11. Når du har afsendt din bestilling, har du efterfølgende mulighed for at udskrive den, ved at
trykke på knappen ”Udskriv”.
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