Pasientweb hos Fürst
– tilgang til prøvesvar for pasienten

Kritiske prøvesvar
og tilgang på mobilnummer

Gjennom Fürst Forum kan legen bestille en kopi av svarrapporten
som pasienten på en sikker måte kan lese på web. For å aktivere
for dette må rekvirent krysse av for at pasient ønsker tilgang til
Pasientweb, og mobilnummer til pasienten må legges inn. Pasienten
mottar da en SMS med tilgangskode når fullstendig svarrapport
foreligger. Denne koden sammenholdt med PrøveID som pasienten
får med seg når prøven tas, åpner tilgang til en nettside hvor
svarene er tilgjengelige i fire uker.
Det er vår erfaring at mange pasienter opplever direkte tilgang til sine prøvesvar som nyttig, og det gir deg som rekvirent
mulighet til å være raskt ute med svar på medisinske prøver til
dine pasienter. En annen fordel er at pasienten kan skrive ut
prøvesvarene sine selv, og ta disse med hvis de skal videre til
spesialist eller lignende.

Vi oppfordrer rekvirerende leger å sende en e-post til
marked_support@furst.no med mobilnummer vi kan benytte for å varsle
kritiske prøvesvar etter kontortid/telefontid. Telefonnummeret vil kun
benyttes til varsling av kritiske prøvesvar og ikke til markedsføring eller
support med mindre det er avtalt. Alternativt kan legene fylle ut vedlagte
skjema og returnere til Fürst sammen med prøvene dere sender oss.

Åpningstider og prøveforsendelse
i påsken
Majorstuen prøvetaking holder stengt 10.–12. april, mens våre
øvrige prøvetakingsstasjoner (Furuset, Oslo Sentrum og Sandefjord)
stenger kl. 1300 onsdag 12. april.
Hentetjenesten: Vi opprettholder vår hentetjeneste t.o.m. onsdag
12. april. På grunn av holdbarhet oppfordrer vi til at det ikke tas
prøver onsdag i påskeuken etter at sjåfør har hentet prøver.
Prøver til forsendelse: På grunn av holdbarhet oppfordrer vi til at
det ikke tas prøver for postforsendelse tirsdag 11. april og onsdag
12. april.

Marie Buchmann
Medisinsk direktør, dr. med

Håvard Selby Ebbestad
Adm. direktør
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Kontaktinformasjon
KUNDESTØTTE:
22 90 96 66, kundestotte@furst.no
(svartjeneste, prøvetaking, forsendelse, etter-rekvirering)
MARKED OG IT-SUPPORT:
22 90 96 69, marked_support@furst.no
(elektronisk rekvirering & svaroverføring, Fürst Forum)
LEGESPESIALISTER – VAKTTELEFON:
Medisinsk biokjemi:
22 90 95 50
Medisinsk mikrobiologi: 22 90 95 77
Patologi:
22 99 65 50
Se oversikt og kontaktinformasjon til våre legespesialister og medhjelpere
på Forum og IT Support på furstforum.no
NB! Ønskes flere infoskriv tilsendt så kan det bestilles på:
varebestilling@furst.no
PDF av infoskriv kan lastes ned på: furst.no/for-legekontoret/trykksaker
Her finner du også PDF av våre temahefter.
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Allergiutredning
og kliniske opplysninger
Alle prøver som er positive på ett eller flere allergener blir vurdert og kommentert av våre spesialister i allergologi. For at de skal kunne gi gode faglige
råd tilbake er det viktig at de får best mulig opplysning om hvilke allergiske
symptomer pasienten har. På vår allergirekvisisjon, har vi lagt til kryssbokser
der rekvirenten enkelt kan krysse av for om pasienten har noen av de vanligste allergiske symptomene. Dersom det er spesielle allergener det er klinisk
mistanke til, kan det også føres opp her. De samme opplysningene kan de
som rekvirerer i Fürst Forum gi under kliniske opplysninger.
For å kunne gi god og rask diagnostikk vil våre legespesialister etter
rekvirere tilleggsanalyser (allergener eller komponenter) der det er relevant.
Dette vil gi et bedre bilde av hva som er hovedallergener og hva som er kryssreaksjoner, og hvilke konsekvenser det har for behandling av pasienten.

Ny test: Makrolidresistens
hos Mycoplasma genitalium
Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overførbar infeksjonssykdom hos
kvinner og menn. Standard behandling i Norge er 5 dagers kur med makrolidet azitromycin. Økende makrolidresistens hos M. genitalium er et problem.
Internasjonalt rapporteres det at opptil 60% av stammene er resistente. Resi
stensen skyldes en mutasjon i et spesifikt gen. Påvisning av mutasjonen hos
M. genitalium vil kunne lette mulighetene til å starte korrekt behandling tidlig
og hindre videre smitte. Et alternativ til azitromycin er behandling med moksifloxacin (som må skaffes på registreringsfritak).
Ved Fürst brukes i dag en PCR metode til påvisning av M. genitalium i vaginal-, cervix-, uretral-, anal- og urin-prøver. Fra og med 13.02.17 vil vi ved funn av
M. genitalium gå videre med undersøkelse på makrolidresistens. Rekvirenter
vil få svar i form av PÅVIST/NEG for M.genital.res.gen. (analysenummer P80).

Husk riktig
«betaler-informasjon»
på rekvisisjonen
Det er viktig at de som benytter papirrekvisisjon krysser av for rett
betaler. Da unngår man å motta faktura på feil grunnlag. Følgende
betalervalg gjelder:

Væskebasert cytologi

Helfo: Prøver som faller inn under kravene til Helfo for refusjon (jfr.
under). Diagnosekode, rekvirent-info inkl. HPR-nr, fullt personnummer på pasient og pasientens poststed og postnummer er et krav.

Fürst undersøker væskebaserte og konvensjonelle utstryksbaserte
cytologiske prøver fra pasienter tilhørende i Helse Sør-Øst. Det er ønskelig
at væskebasert cervixcytologi skal erstatte konvensjonell cytologi. En av
fordelene med væskebasert cytologi er at det utføres reflekstest på HPV
ved funn av ASC-US eller LSIL på den cytologiske undersøkelsen.
Kvaliteten av en cytologisk undersøkelse er i stor grad avhengig av
korrekt prøvetaking og primærbehandling av prøven. Det er viktig at vi
mottar tilstrekkelig cellemateriale, at dette er tatt fra transformasjonssonen og at prosedyrene for prøvetaking for øvrig er fulgt.

Bedriftshelsetjeneste: Helsekontroller av pasienter som ikke faller
inn under refusjonskravene til Helfo. Fürst sender faktura direkte til
kontoret.

Rekvirenter som ønsker å begynne med væskebasert prøvetaking kan ta
kontakt med Fürst på telefon 2290 9669 eller e-post mengeset@furst.no
for bestilling av utstyr og ytterligere informasjon.
Les mer om væskebasert cytologi på våre hjemmesider
www.furst.no/for-legekontoret/patologi/cytologi

Annet: Andre betalere, f.eks. pasient.

Formel for beregning av
Cystatin C eGFR endres
Formelen for estimert GFR som beregnes fra Cystatin C-analysen i serum
er endret. Endringen vil medføre noe lavere estimerte GFR-verdier. Det
bemerkes at eGFR-verdier har en betydelig usikkerhet i forhold til spesialmetoder for direkte måling av nyrefunksjonen. Formelen kan ikke benyttes
for barn < 1 år. Les mer om eGFR på www.furst.no.

Institusjon: Helsesjekker som ikke faller inn under refusjonskravene
til Helfo. Faktura sendes direkte til sykehjem/institusjon/legekontor.
OBS! Prøver tatt av pasienter på sykehjem, både korttid- og langtids
opphold, vil som hovedregel oppfylle refusjonskravene fra Helfo og
det vil være riktig å hake av for Helfo som betaler på rekvisisjonen.

Fürst minner om retningslinjene til Helfo: «Det gis kun refusjon for
prøver som er tatt i forbindelse med undersøkelser og behandling
av sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap og fødsel.
Undersøkelsen og behandlingen må være medisinsk nødvendig.».

