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• Dialogmeldinger 

• Patologiavdelingen overtar HPV-sekundæranalysen 

• Nye papirrekvisisjoner til patologi 
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Dialogmeldinger mellom behandlere på Ahus og fastleger, 
avtalespesialister, samt kommunehelsetjenesten 
7. mai i år ble det mulig å utveksle såkalte Dialogmeldinger mellom sykehuslegene på Ahus og fastleger i 
Ahus sitt opptaksområde. I løpet av høsten har Ahus også kunne utveksle meldingene mellom alle 
helseforetak i Helse Sør-Øst, avtalespesialister og etterhvert kommunehelsetjenesten.  

I praksis benyttes meldingstypene «Forespørsel og 
Svar» på forespørsel som allerede er kjent på 
sykehuset og i tjenestene i forbindelse med 
utskriving og PLO-dialog for inneliggende pasienter. 
Nytt er at bruksområdet for  
Forespørsel utvides til å understøtte informasjons-
utveksling og frittstående dialog om navngitte 
pasienter i polikliniske behandlingsforløp eller nylig 
utskrevet. Hver melding blir et dokument i 
pasientens journal. 
Dialogmeldingen skal inneholde kortfattet, avgrenset 
informasjon og henvendelser om pasient, og 
erstatter ikke henvisninger, epikriser og polikliniske 
notater. 
 
Når det gjelder bruk mellom behandlere (andre fag- 

 grupper enn legene) på sykehuset og kommune-
helsetjenesten er det planlagt oppstart i to 
pilotavdelinger i løpet av desember i samarbeid med 
kommunene. Funksjonaliteten er svært ønsket av 
begge parter.  
Det er egne retningslinjer, kjøreregler og bruksområder 
for frittstående dialogmeldinger. Se www.ahus.no og på 
Kompetansebroen for mer info.  
Kjøreregler for fastleger gjelder også for kommune-
helsetjenestene, men det vil komme spesifikk 
informasjon knyttet til bruk overfor tjenestene og når det 
er klart til bruk.  
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Meldingsansvarlig@ahus.no  
 

Per Galaas Kristiansen, rådgiver IKT, Medisinsk teknologi og e-helse 
 

 

Patologiavdelingen overtar HPV-sekundæranalysen 
Patologiavdelingen vil fra og med 1. januar 
2021 overta HPV-sekundæranalysen fra 
Mikrobiologi og smittevern (MIKS). 

Avdelingen har implementert Onclarity metode 
som påviser 14 høyrisiko HPV-genotyper (16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68). 
Testen angir genotypen for HPV 16, 18, 31, 45, 51 
og 52, men skiller ikke mellom høyrisiko HPV 
33/58, høyrisiko HPV 35/39/68 og høyrisiko HPV 
56/59/66.  
I våre svar vil vi fortsatt angi tilstedeværelse av 
HPV 16 og 18 og de andre 12 genotypene vil bli 
omtalt som Høyrisiko HPV og spesifisert som over. 

  
Anbefalt oppfølging vil i henhold til nasjonale 
retningslinjer fortsatt styres av om prøven er positiv eller 
ikke på typene 16, 18 og Høyrisiko HPV, uavhengig av 
hvordan de grupperes ved Onclarity metode. 
Informasjonen er kun for å gjøre dere oppmerksomme 
på endringen. Overgang til ny metode for påvisning av 
HPV vil ikke ha noen praktisk betydning for hverken 
kliniker eller pasient. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Bente Ekeberg, seksjonsleder, Patologiavdelingen,  
67 96 41 53 

Nyhetsbrev 

http://www.ahus.no/
https://www.kompetansebroen.no/leger/nyheter/bruk-av-dialogmeldinger-fastlege-sykehuslege/?o=oa
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Nye papirrekvisisjoner til patologi 
I forbindelse med omleggingen til nytt datasystem LVMS i patologi er det utarbeidet nye 
papirrekvisisjoner for Histologi og Cytologi.  

• Vi ber om at dere kun benytter disse, og at dere kaster alt av gamle versjoner, da de ikke kan tolkes i 
systemet. Flere rekvisisjoner bestilles via www.ahus.no, eller i epost til lab@ahus.no. 

• EPJ-leverandørene Hove, CGM, Infodoc og Pridoc har fått eksemplarer av rekvisisjonene og nye maler 
tilpasset rekvisisjonene skal være tilgjengelig i deres EPJ.  

• Begge rekvisisjoner har et unikt nummer. Rekvisisjonene må derfor ikke kopieres. Benytt original 
rekvisisjon og tilhørende etiketter for å merke prøvene.  

• For Cytologirekvisisjonen skal pasientens navn og personnummer påføres etikettene. Dette skal ligge i 
rekvisisjonsmalen i deres EPJ. Om ikke dette stemmer, vennligst ta kontakt med EPJ leverandør. 

• For histologi er det ikke nødvendig med navn og personnummer på prøven, da etikettene som klistres til 
prøven har rekvisisjonens unike nummer. Men prøvene må fremdeles merkes med lokalisasjon, når det 
er flere prøver fra samme pasient. Dette skrives utenfor barkoden. 

 

 

 

Prøveforsendelse og helligdager, julen 2020 
For dere som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen: 
 
Onsdag 23. desember  

 
Vi har ingen hentetjeneste på julaften, 
helligdagene eller nyttårsaften 

Mandag 28. desember 
Tirsdag 29. desember 
Onsdag 30. desember 
Mandag 4. januar 

 
Vennligst gi beskjed om dere holder stengt utenom helligdagene, til lab@ahus.no. 
 
For dere som sender oss prøver via andre laboratorier, anbefaler vi at prøvene må være der innen  
tirsdag 22. desember. Prøvene vil ellers risikere å bli for gamle før de når laboratoriet på Ahus.  
Prøver som skal videresendes fra Ahus bør være hos oss senest tirsdag 22. desember, for å  
videresendes på onsdag. Prøver blir ikke videresendt på helligdager.  
 
Laboratoriene ved Ahus er betjent i hele julen. Ved behov kan prøver leveres direkte i prøvemottaket, B304. 
Transport knyttet til covid-19-testing utover hverdager i julen, avklares med rådgiver Kirsten Elvsaas. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Kirsten Elvsaas, laboratorienes rådgiver for primærhelsetjenesten, Diagnostikk og teknologidivisjonen, 
 tlf.: 67 96 94 57 
 

Kundekontakt:  
Lab 

Kunderådgiver 
67 96 12 00 
67 96 94 57 lab@ahus.no 

Bilde 67 96 23 80 rad@ahus.no 
Bilde, Ski 64 85 64 99 rad@ahus.no 
Smittevern 67 96 81 51 smittevern.kommunehelsetjenesten@ahus.no 

 
Nyhetene kan også leses på: https://www.ahus.no/fag-og-forskning/tjenester 

 Rådgivningstelefon: 
Mikrobiologi 67 96 94 12 
Medisinsk biokjemi 46 82 31 38 
Immunologi og transfusjonsmedisin 67 96 12 60 
 
 
Redaktør: Jeanette Borthen, tlf.: 67 96 15 31 
jeanette.borthen@ahus.no  
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