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• Viktige pasientopplysninger ved  
SARS-CoV-2 rekvirering

• Ny medisinsk direktør i Fürst

• Kommentering av prøvesvar fra  
rekvirent til pasient i furstpasient.no

• Forsendelse av patologiprøver

• Åpningstider og hentetjeneste i julen

Ta kontakt med oss ved behov for  
råd og veiledning!

KUNDESTØTTE: 

22 90 96 66, kundestotte@furst.no

(svartjeneste, prøvetaking, forsendelse, etterrekvirering, generelle 

henvendelser) 

MARKED OG IT-SUPPORT: 

22 90 96 69, marked_support@furst.no 

(elektronisk rekvirering & svartjeneste, Fürst Forum, IT) 

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

furst.no
furstforum.no

Postboks 158 Alnabru, NO-0614 Oslo
Tlf: 22 90 95 00 Faks: 22 90 96 06
post@furst.no

Besøksadresse: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo

Med vennlig hilsen

 
 
Ying Chen Håvard Selby Ebbestad 
Medisinsk direktør Adm. direktør

Hentetjeneste i julen

Vi opprettholder vår hentetjeneste på legekontor og institusjoner  
i uke 52 fra 21.12 tom 23.12 og i romjulen fra 28.12 tom 30.12.

Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver  
onsdag 23.12 og onsdag 30.12.

Ekspresspakker over natt: Kan sendes til Fürst mandag 21.12 og 
tirsdag 22.12 og i romjulen mandag 28.12 og tirsdag 29.12.

Vanlig postforsendelse: Vi anbefaler ikke å sende prøver pr. post 
21.12, 22.12 og 23.12, og heller ikke 28.12, 29.12 og 30.12.

Unntak er SOI analyser på Aptima-rør som har 30 dagers  
holdbarhet i romtemperatur.

Patologi: Det er ingen begrensninger med hensyn til post- og 
transportløsninger for patologiprøver. Unntak er eventuelt ufikserte 
prøver (eks. uriner og væsker til cytologi) som har begrenset hold-
barhet, og anbefales ikke sendt per post ufiksert. Det er viktig at 
prøvene holdes frostfritt.

Fürst er stengt for prøvetaking og telefonhenvendelser fra 24.12 
tom 27.12, samt fra 31.12. tom 03.01.2021.

Se ellers informasjon på www.furst.no

Vi ønsker alle en god jul  
og et godt nyttår!

http://furstpasient.no
http://furstforum.no
http://furst.no
http://furstforum.no
mailto:post@furst.no
http://www.furst.no


Marie Buchmann har pensjonert seg 
etter 22 år som medisinsk direktør i 
Fürst Medisinsk Laboratorium. Hun har 
gått over i overlegestilling hos Fürst. 

Ny medisinsk direktør er Ying Chen, 
som kommer fra stillingen som  
avdelingsleder for patologi ved OUS.  
Hun er tidligere leder for Den norske 
patologiforening.

Viktige pasientopplysninger ved 
rekvirering av SARS-CoV-2

Fürst mottar et svært høyt antall Covid-19 prøver fra en rekke testsenter og 
legekontor. Vi jobber kontinuerlig med å sikre at pasienter blir varslet via 
furstpasient.no, leger via Forum og smittevernsleger via vår Smittevernportal. 

For å sikre en best mulig smittesporing, er vi avhengig av god informasjon 
fra rekvirenter. Hvis pasienten ikke har norsk BankID ber vi dere legge inn 
pasientens mobilnummer (+ landskode) under Fürst Pasient i boksen for 
rekvisisjonskommentarer i Forum (hvis papirrekvisisjon: under kliniske  
opplysninger). For å sikre at riktig kommune får smittevarsel, er det viktig at 
det er midlertidig oppholdssted som oppgis som adresse, eller opplyses om.

I Danmark er det nylig oppdaget flere SARS-CoV-2 varianter  
assosiert med oppdrettsmink. Variantene fanges opp i vår SARS-CoV-2 (PCR) 
test. Det er behov for styrket sekvensbasert overvåking av virus fra personer 
ankommet fra Danmark. Vi oppfordrer derfor våre rekvi renter å angi i kliniske 
opplysninger om pasienten har noen tilknytning til Danmark. Ved positiv test 
vil vi da videresende prøven til FHI for gensekvensering for å kartlegge om 
nye varianter har kommet til Norge.

OBS! Vi mottar en del PCR-rør som er fuktige – disse må vi behandle i 
avtrekk grunnet mistanke om lekkasje (= tidkrevende). Påse at PCR-rør som 
sprites etter prøvetaking tørkes før de pakkes i transporthylse.

Kommentering av prøvesvar fra 
rekvirent til pasient på furstpasient.no

Det er nå laget en mulighet for at rekvirent kan kommentere 
prøvesvar i pasientportalen furstpasient.no. Måten dette gjøres 
på er at man i historisk oppslag på pasienten i Forum kan velge: 
Kommentar fra legekontoret til pasient på furstpasient.no

I Forum finner du denne ved å høyreklikke på et analysesvar. I 
Forum Web vil valget dukke opp på rekvireringer som er ferdige. 
Det anbefales å hente opp en rekvisisjon, som skal kommenteres, 
via «Pasient-knappen» med fødselsnummer. 
Når du som rekvirent kommenterer et prøvesvar vil pasienten 
kunne se denne kommentaren i furstpasient.no inne på selve 
prøvesvaret under kommentarer. Det vil fremgå at kommentaren 
er lagt inn av rekvirerende lege, navnet på denne og dato for 
innlegging.
Dersom pasienten har vært inne i pasientportalen og sett 
prøvesvaret sitt før man kommenterer, vil det gå ut en varsling til 
pasienten om at prøvesvaret er kommentert av rekvirerende lege. 
Varselet vil sendes ut via de kanaler pasienten selv har valgt å bli 
kontaktet gjennom i DiFi. Dersom pasienten ikke har vært inne 
og sett prøvesvaret før det kommenteres, vil det ikke gå ut en 
varslingsmelding. Man kan i Forum se om pasienten har vært inne 
og sett prøvesvaret.
Kommentaren fra rekvirent vil kun vises i Fürsts pasientportal 
med innlogging via BankID. For de som slår opp prøvesvaret via 
PrøveID og SMS-kode fra Fürst, det vil si for de som ikke har fullt 
personnummer eller for barn som ikke har bankID, vil ikke denne 
kommentaren fremvises. 

Forsendelse av patologiprøver 

Forbehandling av Histologiske-prøver er viktig for å oppnå et godt 
resultat. Fikseringen i formalin bevarer vevet og hindrer forringing 
av prøven. Det er derfor viktig at prøven blir plassert i formalin kort 
tid etter prøvetakingen. Dette skal være en 4% formalinløsning og 
formalinvolumet må være minst 10 ganger biopsiens volum. Til  
biopsier og små hudbiter, ca. 20mL. Vevsbitene skal ikke presses 
ned i glasset. For mer informasjon, se www.furst.no

Åpningstider i julen

FURUSET, Søren Bulls vei 25  
Onsdag 23.12, mandag 28.12–onsdag 30.12: kl. 0730–1500

OSLO SENTRUM, Dronningens gate 40
Onsdag 23.12, mandag 28.12–onsdag 30.12: kl. 0730–1500

MAJORSTUEN, Kirkeveien 64 B
Onsdag 23.12: kl. 0730–1500 (IKKE kveldsåpent tirsdag 22.12)  
Mandag 28.12–onsdag 30.12: STENGT

SANDEFJORD, Dronningens gate 3
Onsdag 23.12, mandag 28.12 - onsdag 30.12: kl. 0730–1500

BERGEN SENTRUM, Strandkaien 16
Onsdag 23.12, mandag 28.12–onsdag 30.12: kl. 0800–1500

Fürst er stengt for prøvetaking og telefonhenvendelser fra 24.12 tom
27.12, samt fra 31.12. tom 03.01.2021. 

Se ellers informasjon på www.furst.no

OBS! Fürst tilbyr ikke SARS-CoV-2 prøvetaking! 
Vi minner om at pasienter med luftveissymptomer ikke kan 
møte til prøvetaking andre steder enn på Furuset.
Er pasienten i isolasjon eller karantene, eller det er mistanke 
om Covid-19 smitte, kan pasienten uansett ikke møte til prøve-
taking hos Fürst.

Ny medisinsk  
direktør i Fürst

http://furstpasient.no
http://furstpasient.no
http://furstpasient.no
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