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Utvidet tilbud for Helicobacter pylori diagnostikk  
Fra 1/11-15 vil vi kunne tilby Helicobacter pylori antigen-test i fæces, i tillegg 
til Helicobacter pylori antistoff -testen i serum.  
For informasjon om indikasjon viser vi til Informasjon fra Helsedirektoratet  
(http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/antibiotika/mage-tarm-
infeksjoner/dyspepsi-og-helicobakter). 

  
Ved indikasjon for undersøkelse på Helicobacter pylori antigen bes det sendt 
inn fersk fæces uten tilsetning på steril container. Prøven bør ikke være eldre 
enn 72 timer ved ankomst i laboratoriet.  
Ved ønske om mer utfyllende informasjon/ dokumentasjon om Helicobacter 
pylori diagnostikk henvend dere til andreas.emmert@unilabs.com. 

 
Oppdatert metode for Influensa PCR 
Vi har oppdatert Influensa A PCR som nå også vil detektere 
fugleinfluensavirus som H5N1 i tillegg til de vanlige Influensa A virus som 
H3N2 eller H1N1. PCRen vil kun gi svar på om pasienten har Influensa A.  
Den skiller dermed ikke de ulike Influensa A typer som svineinfluensa eller 
fugleinfluensa fra hverandre.  
Videre informasjon finner dere i labhåndboken vår. 

 
Unilabs Patologi har flyttet inn i Silurveien 2B 
Mandag 14. september 2015 var dagen vår avdeling for patologi kunne ta i 
bruk Unilabs nye og moderne lokaler i Silurveien 2B, etter mer enn 30 år på 
Vinderen, først som Gynlab, og deretter de siste par årene som Unilabs 
avdeling for patologi. Vi blir nå en del av et større fagmiljø og en mer 
samordnet og effektiv drift som vil komme alle våre rekvirenter til gode. 
Fra og med 1. oktober begynner vi med væskebasert cytologi og har valgt å 
bruke systemet ThinPrep fra Hologic. Materiale for prøvetaking samt 
brukerveiledning sendes ut til de av våre rekvirenter som måtte ønske dette. 
 
 

 
Vårt nye laboratorium i medisinsk biokjemi  
Vårt topp moderne laboratorium er i full drift, og vi ønsker alle nye kunder 
velkommen til å benytte vår laboratorieservice og vårt brede 
analysereportoar.  

 
«Det er positivt med samarbeid mellom offentlige og private aktører for å 
sikre befolkningen det beste tilbudet. Vi skal være glade vi lever i et land 
med et så godt helsetilbud» - uttalte Fabian Stang ved åpningen. 

 
Unilabs ble tildelt 40 % av Helse Sør-Østs ramme for private tilbydere i 
medisinsk biokjemi for perioden 2015–2018. Med dette signaliserer Helse 
Sør-Øst at de ønsker flere leverandører av laboratorietjenester til primær- 
og spesialisthelsetjenesten for å øke leveringssikkerheten og tilbudet til 
leger og pasienter innen fagområdene medisinsk biokjemi, patologi og 
medisinsk mikrobiologi. 

 
Dette er for å unngå monopolsituasjoner, øke konkurransen mellom 
aktørene og dermed sikre kvaliteten på tjenestene. 

 
Vårt nye laboratorium har stor analysekapasitet innenfor klinisk 
kjemi/medisinsk biokjemi, hematologi, endokrinologi og allergologi og 
tilbyr analyser av legemidler, misbruksstoffer, spormetaller og 
tungmetaller.  

 
 
I samarbeid med de øvrige laboratoriene i Unilabs-kjeden er vårt 
analysereportoar nå det bredeste i Europa. 
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