Kontaktpersoner ved henvendelse til laboratoriet:
Laboratoriemedisin:
Johan Bjerner spes. i medisinsk biokjemi
Marie Buchmann spes. i medisinsk biokjemi
og klinisk farmakologi
Viggo Hasseltvedt spes. i medisinsk mikrobiologi
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Asle Helgheim lege
Thor Hilberg spes. i klinisk farmakologi
Armin Piehler spes. i medisinsk biokjemi
Kjell Torgeir Stokke spes. i medisinsk biokjemi
Trygve Tjade spes. i medisinsk mikrobiologi
Kvalitetssikring Liv Hjelbrekke
Prøvetaking/hentetjeneste Kari Belseth
Kurs/lab/dataveiledning Anne Bibow/Martine Engeset/Marit Hagberg/		
Sveinung Rørstad/Solveig Røtterud/Eva Sjule/		
Solveig Svebakken
Dataveiledning Truls Skau

Denne gang:

Informasjon Anne Fløistad
Adresseendring/brukernummer Marit Elgvin
Kliniske studier Solveig Svebakken
Kvalitetskontroll for primærhelsetj. Olaug Liset Nilsen
Kundestøtte tlf 22 90 96 66

Merking av prøver
Posten Bring
Nye remisser til Patologi
Åpningstider jul og nyttår

Fürst Medisinsk Laboratorium
Søren Bulls vei 25 - N 1051 Oslo
Tlf: 22 90 95 00 - Faks: 22 90 96 06 - post@furst.no
Oppdatert versjon av vår blåbok finnes på:
www.furst.no
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Åpningstider jul og nyttår
Merking av prøver
For å sikre en rask og effektiv prøvelogistikk ber vi om at alle prøver merkes med
riktig strek-kodeetikett fra vår rekvisisjon. Fordi strek-kodene leses optisk er det også
viktig at etiketten plasseres loddrett utenpå fabrikantens etikett.
Ring gjerne vår Kundestøtte (tlf 22 90 96 66) for hjelp til valg av riktig etikett
eller se www.furst.no.

Posten Bring
Dersom det er ønskelig med kopi av svarbrevet til en annen lege, må denne legens
fullstendige adresse påføres rekvisisjonen. Rekvirenter som benytter Fürst Forum må
skrive inn disse opplysningene under valget «Kopi til».
Det er et økende problem at vi får svarbrev i retur fordi det mangler fullstendig
adresse på kopimottaker. Posten Bring krever full gateadresse / postboks og korrekt
postnummer. Dersom det skal sendes kopi til sykehus, må avdeling oppgis i som en
del av adressen.

Dronningensgt. 40, Oslo 23.12 kl. 07.30 – 15.00
			
27.12 kl. 07.30 – 14.00
			
30.12 kl. 07.30 – 14.00
Furuset, Oslo		
23.12 kl. 07.30 – 15.00
			
27.12 kl. 07.30 – 14.00
			
30.12 kl. 07.30 – 14.00			
			Ikke kveldsåpent onsdag 25.12 og 01.01
Majorstuen, Oslo 		
23.12 kl. 07.30 – 15.00
			
27.12 Stengt
			
30.12 Stengt
			Ikke kveldsåpent tirsdag 24.12 og 31.12
Lillestrøm		
23.12 kl. 07.30 – 15.00
			
27.12 Stengt
			
30.12 Stengt
Sandefjord		
23.12 kl. 07.30 – 15.00
			27.12 kl. 07.30 – 14.00
			30.12 kl. 07.30 – 14.00

Vårt hovedlaboratorium og alle våre prøvetakingsstasjoner
er stengt på juleaften og nyttårsaften.

Nye remisser til Patologi
Kreftregisteret har informert om at ny cytologiremisse må tas i bruk fra 1. januar
2014. Kvinner skal her informeres om retten til å reservere seg mot lagring av
personopplysninger knyttet til normale prøvesvar, og remissen vil inneholde et
informasjonsskriv med reservasjonsskjema.

Vi ønsker alle våre brukere
God Jul og et riktig Godt Nytt År
og håper på et fortsatt godt samarbeid!

Vi vil i løpet av desember distribuere nye cytologiremisser til brukere av Laboratorium
for Patologi.
Kontakt gjerne Martine Engeset (tlf 22 90 95 78) eller Anne Bibow (tlf 22 90 95 79) for
mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Marie Buchmann
Medisinsk direktør, dr. med.

Håvard Selby Ebbestad
Adm. direktør

