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Prøveforsendelse og helligdager, julen 2019 

For dere som har transporttjeneste fra Ahus, så hentes det prøver som følgende i julen: 
 

Mandag  23. desember   

Fredag   27. desember  Vi har ingen hentetjeneste på julaften, 
helligdagene eller nyttårsaften Mandag  30. desember 

Onsdag  2. januar   

 
Gi beskjed om legesenteret 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  
fredag 20. 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 fredag 20. desember, for å  
videresendes på mandag. Prøver blir ikke videresendt på helligdager.  
 
Laboratoriene ved Ahus er betjent i hele julen. Ved behov kan prøver leveres direkte i prøvemottaket. 
 
 

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

 
 

 

Åpningstider blodprøvetaking julen 2019 

  Nordbyhagen Ski Kongsvinger 

Mandag  23. desember 0730-1600 0800-1500 0800-1500 

Tirsdag 24. desember 0730-1200 0800-1100 0800-1200 

Fredag 27. desember 0730-1600 0800-1500 0800-1500 

Mandag 30. desember 0730-1600 0800-1500 0800-1500 

Tirsdag 31. desember 0730-1200 0800-1100 0800-1200 

Torsdag 2. januar 0730-1600 0800-1500 0800-1500 

Fredag 3. januar 0730-1600 0800-1500 0800-1500 
    

Nyhetsbrev 
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Endring i ringegrenser for varsling av grovt patologiske prøvesvar 
ved Kongsvinger 

Ved Akershus universitetssykehus Nordbyhagen og Kongsvinger har man til nå benyttet stort sett de  
samme ringegrensene for varsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar, med noen unntak. 

For å samkjøre mest mulig, vil Kongsvinger fra 20. desember bruke de samme ringegrensene som Nordbyhagen. Se 
dokument «Grenser for telefonvarsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar». Dette dokumentet 
finnes under Svarutgivelse i laboratoriehåndboka for Ahus, som er tilgjengelig via nettsidene til Ahus.  
 

 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Gunnhild Kravdal, avdelingsoverlege, medisinsk biokjemi, telefon 67 96 45 30 
Laila Flaen Fjellheim, seksjonsleder, Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank, telefon 62 88 71 04 
 

 

 

Prøvetaking til koagulasjonsanalyser – underfylte citratrør 

Vi mottar hver dag flere citratrør til koagulasjonsanalyser som er 
underfylte, dvs. ikke fylt opp med blod til markering på glasset.  

Rørene inneholder citrat i væskeform, slik at underfylling fører til feil 
fortynning av pasientens blod. De kan derfor ikke benyttes til 
analysering og må avvises.   
Se vedlagte bilde, røret lengst til høyre er korrekt fylt. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Marit Holmefjord Pedersen, fagbioingeniør, telefon 67 96 47 76 
Grete Østenheden, spesialbioingeniør, telefon 67 96 47 76 

- Seksjon for hematologi, koagulasjon og flowcytometri, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi 
 

 

 

Bildediagnostikk på Ski sykehus stenger for CT-undersøkelser  
i perioden 01.01-24.01.2020 

Akershus universitetssykehus HF investerer i ny CT på Ski, og driften må derfor 
stenges i noen uker. Primærhelsetjenesten oppfordres til å benytte andre 
instanser i perioden. 

Vi beklager ulempen det vil medføre for våre pasienter og henvisere i denne perioden. 
Bildediagnostisk avdeling, Seksjon Ski vil med ny maskin tilby nye typer undersøkelser 
som CT-angio med bedre bildekvalitet og raskere undersøkelser. 
 
 
Ved spørsmål kan du kontakte: 
Siri Gjervan, seksjonsleder, Bildediagnostisk avdeling, Seksjon Ski, telefon. 64 85 65 42 
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Blodprøvesvar i forbindelse med bildediagnostiske undersøkelser 
med kontrast  
Vi opplever fra tid til annen at pasienter stiller til sine CT og MR-timer uten oppdaterte blodprøvesvar. 

Det er viktig at retningslinjer for blodprøver følges, og at pasienter med risikofaktorer har oppdaterte prøvesvar. (ikke 
eldre enn 7 dager). Ved manglende prøvesvar, må pasienten ta ny prøve, noe som medfører forsinket undersøkelse. 
Se informasjonsskriv nedenfor. 
 
 

Ved spørsmål kan du kontakte: 
Karina Prados Vik, ass.avdelingsleder Bildediagnostisk avdeling, telefon 41 10 83 85 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bildediagnostisk avdeling på Ahus endrer rutinene ved undersøkelser som 
medfører bruk av jodholdige kontrastmidler  
 

Bildediagnostisk avdeling (BDA) undersøker et stort antall pasienter der intravenøs- eller arteriell kontrast 
er et viktig bidrag til å få gode undersøkelser. Kontrastmidler kan påvirke nyrefunksjonen, og må derfor 
brukes med varsomhet hos mennesker med nedsatt nyrefunksjon. Siden 2017 har BDA i stor grad fulgt 
anbefalingene fra ESUR (European Society of Urogenital Radiology). ESUR har revidert anbefalingene, og 
BDA har oppdatert og tilpasset retningslinjene. Som tidligere baserer vi våre tiltak på glomerulær 
filtrasjonsrate (GFR). 
 
Hovedendringer:    
GFR-grenseverdien for hvilke pasienter som skal væskes opp før undersøkelse med intravenøs 
kontrastvæske er endret. For pasienter som får kontrast intravenøst eller intraarterielt, og blodet går via 
resten av kretsløpet før det når nyrene (sekundær eksponering av nyrene), blir grensen flyttet til GFR<30.  
 
Grensen på GFR<45 beholdes for de pasientene som skal ha kontrastvæske intraarterielt, og som passerer 
direkte til nyrene (primær eksponering av nyrene). 
 
Endringen fører til at færre pasienter må væskes opp før undersøkelse med kontrastvæske.  
Pasientene vil ikke lenger bli oppfordret til å drikke godt i forkant av undersøkelsen, da det ikke er sett noen 
klar gevinst av dette i forskningen. 
 
Grensen for når man må ta en kort pause i inntaket av Metformin flyttes til GFR<30 for intravenøs- eller 
arteriell kontrast med sekundær eksponering av nyrene. GFR<45 er fortsatt grensen ved intraarteriell 
kontrast med primær eksponering av nyrene.   
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Rutinene blir som følger: 
 
Spørreskjema sendes polikliniske pasienter 
Pasientene vil i forkant av undersøkelsen få tilsendt et spørreskjema sammen med innkallelsesbrevet. 
Spørreskjemaet skal avklare hvilke pasienter som kan ha nedsatt nyrefunksjon. Disse pasientene må ta 
kontakt med egen lege og få målt GFR/ kreatinin en uke før kontrastundersøkelsen. Prøvesvaret må 
pasienten ha med seg til sykehuset på undersøkelsesdagen. På denne måten kan vi tilpasse 
kontrastmengden etter pasientens nyrefunksjon. 
 
Alle pasienter med GFR<30 væskes opp før undersøkelsen 
(GFR<45 for den beskjedne gruppen med pasienter som får intraarteriell kontrastinjeksjon med primær 
eksponering av nyrene).  
 
For pasienter som er henvist fra sykehuset vil de ulike avdelinger og poliklinikker ha ansvaret for å gi 
intravenøs væske på forhånd, slik det allerede praktiseres.  
Pasienter som er henvist fra ekstern lege (fastleger og andre helseforetak) vil også få tilbud om intravenøs 
væske på forhånd, ved en av sykehusets avdelinger.  
Pasienter i dialyse skal ikke væskes opp. 
Pasienter som ikke blir forberedt vil få en ny time. 
 
Pasienter som bruker metforminholdige medikamenter 
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon, og med diabetes som reguleres med metforminholdige medikamenter, 
må ta en kort pause i bruken av disse i etterkant av undersøkelsen. Grensene for dette er GFR<30 hos 
pasienter som får intravenøs eller intraarteriell kontrast med sekundær nyreeksponering, og GFR<45 for de 
som får intraarteriell kontrast med primær nyreeksponering. Pasienten tar ny kontroll av GFR i løpet av de 
første 2-4 døgnene etter undersøkelsen. Egen lege må selv følge opp disse prøvesvarene, og gi beskjed til 
pasienten om å gjenoppta medisineringen med metformin.  
 
Pasientene vil få informasjon om alt som står ovenfor i innkallelsesbrevet 
De nye rutinene vil føre til små endringer for pasienter, henvisende leger og sykehusets kliniske avdelinger. 
Endringene fører til oppdaterte retningslinjer til å håndtere de pasientene som står i fare for å få bieffekter 
av kontrastundersøkelsen.  
 
Med vennlig hilsen  
Bildediagnostisk avdeling  
Nordbyhagen/Ski/Kongsvinger 

 

 
 

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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