Åpningstider for prøvetaking i julen
HAUGERUD, Haugerud Senter 1 (midlertidig flyttet fra Furuset)
Torsdag 23.12, mandag 27.12–torsdag 30.12: kl. 0730–1500
OSLO SENTRUM, Dronningens gate 40
Torsdag 23.12, mandag 27.12–torsdag 30.12: kl. 0730–1500
MAJORSTUEN, Kirkeveien 64 B
Torsdag 23.12: kl. 0730–1500.
Mandag 27.12–torsdag 30.12: STENGT
SANDEFJORD, Dronningens gate 3
Torsdag 23.12, mandag 27.12–torsdag 30.12: kl. 0730–1500
BERGEN SENTRUM, Strandkaien 16
Torsdag 23.12, mandag 27.12–torsdag 30.12: kl. 0800–1500
Fürst er stengt for prøvetaking og telefonhenvendelser fra 24.12 t.o.m.
26.12, samt fra 31.12 t.o.m. 02.01.2022.

Hentetjeneste i julen
Hentetjeneste: Vi opprettholder vår hentetjeneste i uke 51 t.o.m. 23.12
og i romjulen 27.12 t.o.m. 30.12.
Vi anbefaler ikke prøvetaking etter at sjåfør har hentet prøver torsdag
23.12 og torsdag 30.12.
Postforsendelse julen 2021
Ekspress over natt-konvolutter kan ikke sendes til Fürst 23.12 og 30.12.
Vi anbefaler ikke ordinær postforsendelse 21.12–23.12, og heller ikke
28.12–30.12.
Se oppdatert informasjon om åpningstider samt om svartider og innlevering av coroanaprøver på www.furst.no

Endring av analysenavn til
transferrinmetning
Fra 1. desember bytter analysen “jernmetning” navn til “transferrinmetning”.
Fürst legger seg dermed på linje med resten av landets laboratorier. Navnet
vil endres både på våre hjemmesider og på Fürst Forum. Referanseområdet
vil være som tidligere.
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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@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

• Korte svartider på patologiprøver

Se oversikt og kontaktinformasjon til våre legespesialister og medhjelpere
på Forum- og IT-support på furstforum.no

• Rhinovirus inkludert i forkjølelsespanel
• Luftveispaneler og sykdomsovervåking
• Nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst

Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår!

• Timebestilling for glukosebelastning

Med vennlig hilsen

• Åpningstider og hentetjeneste i julen
Ying Chen
Medisinsk direktør

Håvard Selby Ebbestad
Adm. direktør

Postboks 158 Alnabru, NO-0614 Oslo
Tlf: 22 90 95 00
post@furst.no
Besøksadresse: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo
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• Endring av analysenavn til
transferrinmetning

Korte svartider på patologiprøver hos Fürst

Luftveispaneler og sykdomsovervåking

Svartider på patologi er en viktig faktor i utredning for rask og målrettet
behandling. Kort svartid er også viktig for å unngå at pasienter engster seg
for resultatet av prøvesvaret i lengre tid enn nødvendig. Fürst jobber kontinuerlig med å sikre god faglig kvalitet og veiledning ved tolkning av prøvesvar,
samt å sikre kortest mulig svartid.

En viktig grunn til at vi bruker paneler som omfatter flere sykdomsfremkallende mikrober i luftveisdiagnostikken, er at de ut fra klinisk bilde er
umulige å skille fra hverandre. Ved bruk av paneler vil man få testet på de
mikrobene som mest sannsynlig er årsak til sykdomsbildet, man unngår
unødvendige analyser og letter rekvireringen. Ut fra klinisk problemstilling
er det meget sjelden behov for å teste på en enkelt mikrobe. For laboratoriet er det meget ressurskrevende å tilby enkelttester i tillegg til paneler.

Fürst besvarer nå de fleste histologi- og cytologiprøver innen 1 uke etter
at vi har mottatt prøven. Ved CITO-prøver (mistanke om kreft) er svartiden
enda kortere, de fleste besvares innen 3-4 dager.
Vi har det siste året økt kapasiteten på vår patologiavdeling. Fürst har nå 9
patologer ansatt i fulltid, og totalt er det over 50 personer som jobber på vår
patologiavdeling. I tillegg gikk Fürst – som første norske medisinske laboratorium – nylig til innkjøp av en helautomatisk snitterobot-maskin, som er med
å bidra til de gode svartider vi nå kan tilby våre rekvirenter.
Du finner oversikt over våre legespesialister på https://furstforum.no/group/
faglig-bistand/

Rhinovirus inkludert i forkjølelsespanel
Grunnet den epidemiologiske situasjonen i Norge med økende påvisning
av rhinovirus er denne analysen nå inkludert i forkjølelsespanelet. I dette
panelet inngår følgende analyser:
Rhinovirus, Humant metapneumovirus (hMPV), RS-virus og Coronavirusforkjølelse (4 ulike coronavirus som ikke må forveksles med SARS-CoV-2).
I influensapanelet inngår følgende syv luftveisvirus: SARS-COV-2, Influensa
A, Influensa B, Influensa H1N1, Parainfluensa 2/4 og Parainfluensa 3.
SARS-CoV-2 kan også rekvireres alene. Ønsker man å også teste for Adenovirus i luftveiene må denne pr. i dag rekvireres som egen analyse.
Fürst vil følge med på den epidemiologiske utviklingen, og vil kontinuerlig
vurdere sammensetning og omfang av tilbudet for luftveisdiagnostikk.
Analysetilbudet vil kunne påvirkes av pandemiens utvikling i Norge.

Hertil kommer også at det som følge av covid-19-pandemien er viktigere
enn noen gang å følge med på den epidemiologiske situasjonen, noe
FHI har fokusert på under hele pandemien. Les mer om dette på fhi.no:
Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren
2021/2022 - FHI.
Bred og presis diagnostikk vil kunne bidra til redusert antibiotikaforbruk og
mindre forekomst av antibiotikaresistente mikrober.

Nasjonal luftveisstatistikk fra Fürst
Fürst har nå ferdigstilt en statistikk som viser nasjonal og fylkesvis forekomst av de ulike luftveisagens som påvises fortløpende i samfunnet.

Statistikken inkluderer kun prøver som er analysert hos Fürst, men vil
allikevel gi et godt bilde av hvilke luftveisagens som er i omløp, og gi
en pekepinn på utvikling og trender
Statistikken er allerede tilgjengelig i Forum Web og vil om kort tid
også bli tilgjengelig i Forum Fleks og fra vår hjemmeside www.furst.no.

Timebestilling for glukosebelastning
Fürst har, i samarbeid med Helseboka, utviklet en timebok for bestilling av time for glukosebelastning hos Fürst.
Fra 3. januar 2022 kan pasienten benytte sikker pålogging gjennom
ID-porten (f.eks. BankID) og selv bestille time for glukosebelastning
hos Fürst. Det er også mulig for rekvirent eller jordmor å logge inn
med sin BankID, og bestille time på vegne av en pasient.
OBS! Timebestilling gjelder KUN for glukosebelastning («drop-in»
for annen prøvetaking).
Innlogging til Helseboka vil dere fra 3. januar finne på vår hjemmeside
www.furst.no, under “FOR PASIENTEN”.
Ved spørsmål, vennligst kontakt Kundestøtte på tlf. 22 90 96 66.

