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Kontaktpersoner ved henvendelse
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Laboratoriemedisin
Johan Bjerner spes. i medisinsk biokjemi

Forsendelse og henting av prøver i julen
Postforsendelse:
Vi anbefaler at prøver ikke sendes i posten mandag 22/12 og
tirsdag 23/12.
Prøver kan sendes i posten fredag 19/12 og tirsdag 30/12.
Unntak er EDTA-blod til hematologi, citratblod til INR og plasma til
PTH som anbefales sendt i posten senest torsdag 18/12.
Prøver til dyrkningsundersøkelser anbefales sendt senest
torsdag 18/12, fordi holdbarhet på prøver til dyrkningsundersøkelse
er 2 døgn.
Hentetjeneste:
Vi opprettholder vår hentetjeneste mandag 22/12 og tirsdag 23/12,
mandag 29/12 og tirsdag 30/12, samt fredag 2/1-2015.
Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver 23/12.

Marie Buchmann spes. i medisinsk biokjemi
og klinisk farmakologi
Asle Helgheim lege
Armin Piehler spes. i medisinsk biokjemi
Kjell Torgeir Stokke spes. i medisinsk biokjemi
Viggo Hasseltvedt spes. i medisinsk mikrobiologi
Trygve Tjade spes. i medisinsk mikrobiologi
Karin Yvonne Andersen spes. i patologi
Anne Kristin Goplen spes. i patologi
Terese Haaland spes. i patologi
Magnus Røger spes. i patologi
Kvalitetssikring Einar P. Svartsund
Kurs/lab/dataveiledning Martine Engeset/Marit Hagberg/
Eva Sjule
Dataveiledning Truls Skau
Informasjon Anne Fløistad
Adresseendring/brukernummer Marit Elgvin/Bente G. Wold
Kliniske studier Janne M. Røe
Kvalitetskontroll for

Med vennlig hilsen

primærhelsetjenesten Olaug Liset Nilsen

Kundestøtte tlf 22 90 96 66
Marie Buchmann
Medisinsk direktør, dr. med.

Denne gang:

Sveinung Rørstad/Solveig Røtterud/

God Jul og et riktig Godt Nytt År
og håper på et fortsatt godt samarbeid!
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Thor Hilberg spes. i klinisk farmakologi

Prøvetaking/hentetjeneste Kari Belseth

Vi ønsker alle våre brukere
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Håvard Selby Ebbestad
Adm. direktør

Merking av prøver til Cytologi og Histologi
Utette prøvebeholdere
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Miljøsertifisering
Åpningstider jul og nyttår
Forsendelse og henting av prøver i julen

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25 - N 1051 Oslo
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Merking av prøver til Cytologi og Histologi

Miljøsertifisering

Åpningstider jul og nyttår

Vi har nå tatt i bruk nye rekvisisjoner til Cytologi og Histologi.

Fürst Medisinsk Laboratorium vil drive sin virksomhet med fokus på i minst
mulig grad å belaste det ytre miljøet.

Dronningensgt. 40
Tirsdag 23.12 kl. 07:30 - 15:00
Mandag 29.12 kl. 07:30 - 14:00
Tirsdag 30.12 kl. 07:30 - 14:00
Fredag 02.01 kl. 07:30 - 15:00

De nye rekvisisjonene har strekkodeetiketter for merking av prøvematerialet
og er tilpasset en akkreditert virksomhet. Dette gir blant annet økt sikkerhet for
korrekt identifikasjon av prøvematerialet.
Det er viktig at strekkodene settes loddrett på rørene!
Nye rekvisisjoner kan bestilles via bestillingsskjema på www.furst.no eller ved å
sende en e-post til varebestilling@furst.no (evt ved å ringe 22 90 95 00).

Vi har derfor valgt å implementere NS-EN ISO 14001 som standard for
miljøstyring. Laboratoriet (alle lokaliteter) ble i november sertifisert etter
NS-EN ISO 14001.
For å oppnå vår målsetting om i minst mulig grad å belaste det ytre miljøet
fokuserer laboratoriet på:
•

Til enhver tid tilfredsstille lovbestemte miljøkrav og miljøforskrifter

•

Bevisstgjøre og lære opp alle ansatte slik at skader og belastning
på miljøet unngås

•

Sortere mer avfall for å sikre at avfall som kan gjenvinnes går til
gjenvinning, og at annet avfall blir destruert forskriftsmessig

•

Å benytte elektroniske løsninger for å minske papirforbruket, og
ha fokus på å finne nye elektroniske løsninger for å erstatte
prosedyrer med stort papirforbruk

•

Oppfordre ansatte til å sykle til jobben

Korrekt utfylling av rekvisisjoner

•

I den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller
miljøtilpassede produkter

Vi minner igjen om at det er viktig at rekvisisjonene er korrekt og fullstendig
utfylt. Feil eller manglende opplysninger kan forsinke utsendelse av prøvesvar.

•

Ha en løpende evaluering av de rutiner og tjenester som utføres
ved laboratoriet, for å sikre miljøstyringssystemet og opprettholde
miljøpolitikken

Vennligst returner eller kast gamle utgaver av rekvisisjonene.

Utette prøvebeholdere
Vi opplever daglig at det er lekkasje fra prøveglass. Dette gjelder spesielt for
prøver i fikseringsvæske (formalin) og for urinprøver. Slik lekkasje er plagsomt
for sjåfører, postpersonale og andre som håndterer prøvene.
Vi ber dere derfor vennligst om å sørge for at korken skrus godt til før prøvene
legges i transporthylse.

HELFO er svært nøye med at alle pasientopplysninger er korrekte; fullt personnummer, pasientnavn, postnummer og poststed.
Det er også viktig med rekvirentopplysninger (legens navn og adresse), og at
det krysses for hvem som skal betale.
For å kunne gi gode kommentarer til prøvesvarene er vi avhegige av relevante
kliniske opplysninger.

Furuset
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Fredag

23.12
29.12
30.12
02.01

kl. 07:30 - 15:00
kl. 07:30 - 14:00
kl. 07:30 - 14:00
kl. 07:30 - 15:00

Majorstuen
Tirsdag 23.12
Mandag 29.12
Tirsdag 30.12
Fredag 02.01

kl. 07:30 - 15:00, OBS! Ikke kveldsåpent
Stengt
Stengt
kl. 07:30 - 15:00

Lillestrøm
Tirsdag 23.12
Mandag 29.12
Tirsdag 30.12
Fredag 02.01

kl. 07:30 - 15:00,
Stengt
Stengt
kl. 07:30 - 15:00

Sandefjord
Tirsdag 23.12
Mandag 29.12
Tirsdag 30.12
Fredag 02.01

kl. 07:30 - 15:00
kl. 07:30 - 14:00
kl. 07:30 - 14:00
kl. 07:30 - 15:00

Hovedlaboratoriet og alle våre prøvetakingsstasjoner
er stengt:
fra og med onsdag 24.12 til og med fredag 26.12 og
fra og med onsdag 31.12 til og med torsdag 01.01.2015.

