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Miljøfyrtårnsertifisering.
Unilabs Laboratoriemedisin sine to avdelinger i Skien har fått
sertifisering som Miljøfyrtårnbedrift. Det innebærer krav om
miljøbevissthet i alle ledd, krav til leverandører og klare
målsetninger om å stadig bli bedre på alle miljørelaterte
områder. Vi tar miljøutfordringene på alvor ved å engasjere
oss lokalt og tenke globalt.

Med vennlig hilsen
Unilabs Laboratoriemedisin AS
Ragnhild Thoresen
Daglig leder
Laboratoriet har e-post adresser, som våre rekvirenter gjerne kan benytte:
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Prøver til påvisning av kikhoste (Bordetella pertussis).



Godkjenning ihht. celler og vev forskrift.
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Åpningstider, budruter og postgang.



Miljøfyrtårnsertifisering.

Prøvetaking / bestillinger:
Mikrobiologi;
Patologi;

bestilling.telelab@unilabs.com
gynlab@unilabs.com

Kundestøtte / marked:

aron.einarsen@unilabs.com

Kundestøtte
laboratoriefag;
Mikrobiologi
Patologi;

Mikrobiologi;
Leirvollen 19
3736 Skien
Tlf: 35 50 57 00

cecilie.klovholt@unilabs.com
kari.hennies@unilabs.com

Patologi;
Vinderen, Holmenveien 1
0319 Oslo
Tlf. 22 14 60 68

Vi ønsker alle våre rekvirenter en riktig
trivelig påskefeiring.
Nyhetsbrev fra Unilabs Laboratoriemedisin AS
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Prøver til påvisning av kikhoste (Bordetella
pertussis).

Åpningstider, budruter og postgang.

Prøver til påvisning av kikhoste (Bordetella pertussis) skal
sendes på UTM virusmedium til PCR analyse. Dyrkning har
utgått fra repertoaret.

Henvendelser eller spørsmål knyttet til innsending av prøver
før påskehøytiden, kan gjøres på tlf. 35 50 57 00 (medisinsk
mikrobiologi) eller 22 14 60 68 (patologi).

Unilabs Laboratoriemedisin – Patologi, Oslo;

Godkjenning ihht celler og vev forskrift.
Helsedirektoratets godkjenning etter ”Forskrift av 7.mars
2008, nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering
av humane celler og vev” er nå tildelt Unilabs
Laboratoriemedisin AS. Det innebærer at vi er godkjent for
analysetesting av infeksjonsparameterne: HIV combo, Hep.
Bs antigen, Hep. Bs antistoff, Hep. B core antistoff, Hep. C
antistoff og syfilis i serum for donorer av celler og vev.
Denne godkjenning er nødvendig for testing av pasienter i
forbindelse med infertilitesutredning. Godkjenningen er en
fornying av godkjenningen vår fra 2008.

www.labhandbok.no
På www.labhandbok.no vil dere finne vår nye labhåndbok.
Vi håper dere bruker den og tar gjerne imot både ris og ros.
Her finner dere også link til vår nyeste rekvisisjon(versjon
32), prøvetakingsveileder og bestilling av utstyr.

Laboratoriet har åpent 14. og 15. april: kl. 08.00-15.30
Redusert åpningstid onsdag 16. april: kl. 08.00-12.00
Påskedagene stengt
Alle våre budruter er innstilt onsdag 16. april.
Prøver kan sendes i post, unntatt cito prøver.
Unilabs Laboratoriemedisin – Medisinsk mikrobiologi, Skien;
Laboratoriet har åpent 14. og 15. april: kl. 08.00-15.30
Redusert åpningstid onsdag 16. april: kl. 08.00-12.00
Påskedagene stengt
Alle våre budruter er innstilt onsdag 16. april.
Prøver må ikke sendes med post onsdag 16. april da
postgangen vil bli for lang på grunn av helligdagene. Posten
vil ikke bli utlevert før tirsdag 22. april. Prøver mottatt denne
dagen vil være for gamle for dyrkning og må derfor avvises.
Spesielt for gonokokkdyrkning: Gonokokker er meget
følsomme for transporttid > 2 døgn. Vi anbefaler at ved
spørsmål om gonokokker i påskeuka, bør prøven tas på
Cobas transportrør for urin (kvinner og menn), eller pensel
(kvinne) til gonokokk PCR undersøkelse. Transportrør fås
ved henvendelse til laboratoriet.

