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Divisjon for diagnostikk og teknologi informerer: 

 Bruk av faks ved varebestillinger utgår ved Ahus, 
Nordbyhagen 

 Nytt virksomhetssertifikat på Ahus 

 Ahus avvikler parallell papirkopi av EDI-epikriser 

 

 
 

 

Bruk av faks for varebestillinger utgår ved Ahus, Nordbyhagen 
Vi avvikler vår bruk av faks for varebestillinger fra og med 1. desember 2019. 

I løpet av de siste månedene har vi sett 
at antallet varebestillinger tilsendt på 
faks er kraftig redusert og vi velger 
derfor å avvikle denne tjenesten fra 1. 
desember 2019. 
 
Utsendelse av prøvetakingsutstyr 
fortsetter som før, men vare-
bestillinger sendes nå på følgende 
måter: 

 Bestillingsskjema på 
www.ahus.no, velg, 
Laboratorietjenester. 

 Via e-post til lab@ahus.no 

 Ved å sende papirskjema 
sammen med 
prøveforsendelsen 

 
 
Alle varebestillinger via mail og 
nettsiden besvares, slik at dere får 
en bekreftelse på at bestillingen er 
mottatt. 
 
Laboratoriet ved Kongsvinger 
sykehus opprettholder sin bruk av 
faks. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Kirsten Elvsaas, 
Laboratorierådgiver for 
primærhelsetjenesten, 
tlf. 67 96 94 57 
 
 
 
 
 

Nyhetsbrev 

http://www.ahus.no/
mailto:lab@ahus.no


 

www.ahus.no 

 

 

Nytt virksomhetssertifikat på Ahus  
Alle virksomheter som utveksler meldinger over Norsk Helsenett benytter tidsbegrensede sertifikater til 
meldingskryptering og autentisering. Ahus tok i bruk nytt sertifikat 5. november kl. 23:59.  

De fleste fagsystemer i primærhelsetjenesten laster ned vårt sertifikat automatisk fra Norsk Helsenett. For sikkerhets 
skyld, sjekk meldings-utboks/logg i fagsystemet for sendingsfeil på meldinger til Ahus etter 5. november. Ved stans 
eller problemer i meldingsutvekslingen med sykehuset etter denne datoen, kontakt deres systemleverandør for 
bistand.  
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Per Olav Galaas Kristiansen, rådgiver, Klinisk IKT, Medisinsk teknologi og e-helse 
meldingsansvarlig@ahus.no 
 

 

 

Ahus avvikler parallell papirkopi av EDI-epikriser 
Flere mottakere av elektroniske (EDI) epikriser fra Ahus har av ulike årsaker fått tilsendt automatisk  
papirkopi parallelt med den elektroniske meldingen. Fra 11. november 2019 avvikles automatisk  
utsendelse av slik papirkopi.  

Utsendelse av brevpost vil heretter kun foregå manuelt ved behov eller når dokumenter ikke kan sendes elektronisk.  
Ahus overvåker utgående EDI-meldinger og kontrollerer at forsendelsen er bekreftet mottatt og kvittert av mottaker-
systemet. Dersom slik kvittering mangler ettersendes kopi av dokumentet pr post.  
 
Viktig: Brevpost fra Ahus etter 11. november må antas å ikke være mottatt i pasientjournalsystemet og behandles 
deretter. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Per Olav Galaas Kristiansen, rådgiver, Klinisk IKT, Medisinsk teknologi og e-helse 
meldingsansvarlig@ahus.no 
 
 

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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