Åpningstider og hentetjeneste
i sommer
FURUSET, Søren Bulls vei 25,
Mandag–fredag kl. 0730–1500.
IKKE kveldsåpent onsdager 1. juli – 12. august
OSLO SENTRUM, Dronningens gate 40,
Mandag–fredag kl. 0730–1500

Ta kontakt med oss ved behov for
råd og veiledning!
KUNDESTØTTE:
22 90 96 66, kundestotte@furst.no
(svartjeneste, prøvetaking, forsendelse, etterrekvirering, generelle
henvendelser)

MAJORSTUEN, Kirkeveien 64 B,
Mandag–fredag kl. 0730–1500
STENGT 6. juli – 7. august
IKKE kveldsåpent tirsdager 30. juni – 11. august

MARKED OG IT-SUPPORT:
22 90 96 69, marked_support@furst.no
(elektronisk rekvirering & svartjeneste, Fürst Forum, IT)

SANDEFJORD, Dronningens gate 3,
Mandag–fredag kl. 0730–1500

LEGESPESIALISTER – VAKTTELEFON:
Medisinsk biokjemi:
22 90 95 50
Medisinsk mikrobiologi: 22 90 95 77
Patologi:
22 99 65 50

BERGEN SENTRUM, Strandkaien 16,
Mandag–fredag kl. 0800–1500
STENGT 13. juli – 31. juli
(I perioden Strandkaien holder stengt kan pasienter få tatt prøver
i Damsgårdsveien 16, etter avtale)
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Se oversikt og kontaktinformasjon til våre legespesialister og medhjelpere
på Forum- og IT-support på furstforum.no

Hentetjeneste: Vi opprettholder hentetjenesten i sommer etter
legekontorets behov. Kontor med hentetjeneste vil i juni motta
et eget skjema for utfylling av dager eller uker kontoret ikke har
behov for henting.

• Ny analyse – S-SARS-CoV-2 IgG (antistoff)
• Ny rutine ved bestilling av
SARS-CoV-2 PCR

P:S. Se fortløpende endringer i åpningstider for levering av
coronaprøver under «Nyheter» på www.furst.no

• Smittevernportalen
• Nyheter i Fürst Pasient:
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- Tilgang til barns prøvesvar
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• Åpningstider og hentetjeneste i sommer

Ny analyse
– S-SARS-CoV-2 IgG (antistoff)
En serologisk test for å påvise antistoff mot SARS-CoV-2 er etablert og
tilgjengelig i vår analysekatalog. Analysenavnet er S-SARS-CoV-2 IgG, og
analysen kan rekvireres i Fürst Forum eller Forum Web. Hvis papirrekvisisjon
benyttes, påføres analysen SARS-CoV-2-IgG (antistoff) under «Annet».
Påvisning av SARS-CoV-2 IgG (antistoff) er forenlig med gjennomgått infeksjon med corona-viruset. Antistoff kan påvises fra slutten av 2. sykdomsuke,
men kan også komme senere i sykdomsløpet. Foreløpig erfaring viser at
ikke alle utvikler antistoff.

Smittevernportalen
I forbindelse med corona-pandemien har det vært mye fokus på smitte
vern og tilhørende oppfølging av smittede. Med manuelle rutiner har
dette vært en stor utfordring for smittevernleger i mange kommuner.
Fürst har derfor lansert en egen smittevernportal i Fürst Forum Web.
Denne gir smittevernlegen et sanntidsinnsyn i pasienter med positive
svar på SARS-CoV-2 (PCR) i egen kommune, og med SMS-varsling når
det foreligger nye tilfeller i portalen. NB. Gjelder kun prøver analysert
ved Fürst.

Det er ingen sammenheng mellom påvist IgG-antistoff og smittsomhet.
Hjemmeisolerte regnes vanligvis som smittefri 3 døgn etter symptomfrihet,
(for unntak, se retningslinjer www.fhi.no).
Økende kunnskap om immunitet mot covid-19 gjør retningslinjer for
hvorledes personer som har påvist antistoff skal forholde seg til smittevernreglene til et levende dokument, se www.fhi.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at fullt luftveispanel gjøres ved rekvirering av SARS-CoV-2 (PCR, penselprøve). Bakgrunnen for dette er at det
ikke er mulig klinisk å skille covid-19 fra andre luftveisinfeksjoner. Dessuten
brukes analyseresultatene til epidemiologisk overvåkning.
På bakgrunn av lav forekomst av luftveisinfeksjoner og endret indikasjon
for rekvirering av SARS-CoV-2, forandrer vi nå praksis. Automatisk etterrekvirering av luftveispanelene hos Fürst vil nå bortfalle. Rekvirenten må selv
bestille luftveispanelene når dette er indisert ut fra klinisk bilde.

Vi vil i løpet av juni slippe to nyheter i Fürst Pasient. Den ene
gjelder tilgang til prøvesvar for egne barn i alderen 0–12 år.
Dette har lenge vært etterspurt og vi er glade for at vi nå snart kan
tilby dette. Barnets foreldre vil ved innlogging i furstpasient.no
via ID-porten få valget mellom å se egne prøvesvar eller for sine
barn under 12 år. Vi minner om at det kun er prøvesvar på analyser
utført hos Fürst som er tilgjengelige i pasientportalen.
For barn mellom 12 og 16 år vil ikke foreldre ha tilgang til barnets
prøvesvar i pasientportalen via sin egen innlogging, jfr. pasient- og
brukerrettighetsloven. Rekvirent kan likevel, hvis barnet samtykker,
gi foresatte tilgang til dette i Forum ved å benytte den løsningen
som brukes for personer uten fullt personnummer eller egen
BankID. Foreldrene vil da kunne se prøvesvarene for denne
spesifikke prøven, og svaret vil være tilgjengelig i 4 uker før
tilgangen slettes.

Analysen kan brukes som tilleggsanalyse der PCR (penselprøve) er negativ
eller usikker, og til å påvise gjennomgått infeksjon hos de som ikke har blitt
tilbudt PCR-analyse.

Ny rutine ved bestilling av
SARS-CoV-2 PCR (penselprøve)

Nyhet i Fürst Pasient: Tilgang til
barns prøvesvar

Dersom du er smittevernansvarlig i din kommune, så kan du ta kontakt
med Fürst på marked_support@furst.no for å få tilgang til portalen.

Nyhet i Fürst Pasient:
Analyseoversikt med historiske
data
Den andre nyheten i Fürst Pasient er muligheten til å se historiske
data for en og en analyse under menyvalget analyseoversikt. Går
pasienten inn på en analyse her, vil man kunne se grafisk fremstilling av et analysesvar samt en tabell med oversikt som gjenspeiler
svarene i den grafiske fremstillingen. Dette er spesielt utarbeidet
med tanke på kronikere, og fordi flere brukere har etterspurt
denne muligheten.

