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Divisjon for diagnostikk og teknologi informerer: 

 Nye nåler, prøveglass og plastbeholdere 

 Mulig å avvikle papirsvar fra laboratoriene 

 Journalføring på Ahus av prøver analysert  
ved Ahus sine laboratorier 

 Transporttjeneste sommer 2019 

 

 

 

 

 

Nye nåler, prøveglass og plastbeholdere 
Vi har ny leverandør for noe prøvetakingsutstyr. Endringen har ingen betydning for behandling av prøvene. 
Prøvetakingsutstyr dere allerede har, benyttes til utløpsdato eller når lageret er tomt. 

Vi beholder samme artikkelnummer for varebestillinger, og dere bestiller samme vare som tidligere.  
 

 
Art. 110. Glass 4ml uten gel.  
Denne benyttes stort sett for medikament-analyser. 
Nytt rør kan sentrifugeres allerede etter ½ time. 
Serum pipetteres over på rent plastrør før 
forsendelse, som før. 
 

 
 
 
 

  
Art.101. Grønne nåler og Art.102 Sorte nåler.  
Plastdelen av nålen har klar (ikke farget) plast, 
slik at det synes når nålen treffer blodåren. 
 

   

 
Art.120. Rør for urinprøver 10ml (rør uten tilsetning 
for medisinsk biokjemi eller rusprøver).  
Nye rør med vacuum. Urinen trekkes opp i røret, 
med en egen overføringsenhet som følger med. 

 

 
 
 
 
 

  
Art.326. Ekspektoratglass, 60ml.  
Ny beholder med rød kork. 

 
 
 

   

 

Art. 123. Nye PPT-rør har hvit/gjennomsiktig kork.  
Det nye røret er merket PPT.  
Rørene sentrifugeres før forsendelse. 

 
 

  
Art.201. Plastbeholder 100ml, for 
Cytologi/biopsiprøver.  
Nye plastbeger kommer i 
poser à 50. 

 
 
 

 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Kirsten Elvsaas, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57 

Nyhetsbrev 
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Mulig å avvikle papirsvar fra laboratoriene 

Laboratoriene sender elektroniske svar til alle som kan motta dette. Elektroniske meldinger til 
primærhelsetjenesten blir overvåket og eventuelle feilmeldinger følges opp av våre IKT-rådgivere.  
Dette gjør det mulig å avvikle papirsvar fra Ahus. 

For å avvikle papirsvar fra laboratoriene, ta kontakt på lab@ahus.no. Vi trenger en bekreftelse på at dere kun vil ha 
elektroniske meldinger. 

På pasienter uten personnummer vil det alltid sendes svarrapport på papir. Pasientdata uten personnummer kan ikke 
sendes elektronisk, hverken som elektronisk svarrapport fra oss eller som elektronisk rekvisisjon fra dere. 

 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Kirsten Elvsaas, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57 
 

 

 

Journalføring på Ahus av prøver analysert 
ved Ahus sine laboratorier 

Alle prøver som analyseres ved Ahus sine laboratorier, journalføres  
på sykehuset og er tilgjengelig ved innleggelse eller poliklinisk 
konsultasjon. Dette gjelder også for prøver vi får tilsendt fra 
primærhelsetjenesten. 

Pasienter som kommer til en av våre poliklinikker for konsultasjon eller som 
blir innlagt ved et av våre sykehus, vil ha en fordel i at prøvesvar fra nylige 
konsultasjoner hos fastlegen ligger tilgjengelig  
i pasientens journal. 

 

 
 

 

Transporttjenesten 
sommer 2019 

Vår transporttjeneste kjører  
vanlige ruter gjennom sommeren.  
De setter stor pris på å få vite om 
dere stenger kontoret i perioder.  
Ber om at dere gir tilbakemelding  
på lab@ahus.no.  
 
 

Ved spørsmål kan du kontakte: 
Kirsten Elvsaas, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57 
 

 

 
 
 

Med ønske om en riktig god sommer 

 
 

 
 

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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