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Budtjeneste og postleveranse av prøver jul og nyttår.
Budruter går som normalt alle hverdager. Det blir ikke henting juleaften
og nyttårsaften. De som har behov for ekstra henting med bud, snakk
gjerne med budsjåfør, markedskonsulent eller ring laboratoriet innen
fredag 19/12 kl. 12. Har dere stengt er det fint om dere gir beskjed til
budsjåføren.
Medisinsk mikrobiologi;
Det må vurderes om det kan tas prøver den 23/12 i forhold til postgang,
da prøver kan bli for gamle. Dette gjelder spesielt gonokokk dyrkning(kun
2 dager holdbarhet). Da anbefaler vi i stedet at dere benytter
Cobasmediet til gonokokkpåvisning(PCR).
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Dermatofytter - PCR
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Budtjeneste og postleveranse av prøver jul og nyttår

Laboratoriet har e-post adresser, som våre rekvirenter gjerne kan benytte:
Prøvetaking / bestillinger:
Mikrobiologi;
Patologi;

bestilling.mikrobiologi@unilabs.com
patologi@unilabs.com

Kundestøtte / marked:

aron.einarsen@unilabs.com

Kundestøtte,
laboratoriefag;
Mikrobiologi;
Patologi;

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

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

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

Vi ønsker alle våre rekvirenter en rolig
og fredfylt jul.
Nyhetsbrev fra Unilabs Laboratoriemedisin AS

www.unilabs.no

www.unilabs.no

Avdeling for Patologi med ny remisse.

Dermatofytter - PCR.

Da er ny remisse fra Avdeling for Patologi tilgjengelig. Vi oppfordrer alle
våre kunder som sender prøver til vårt patologi-laboratorium om å
bestille nye remisser og kaste de gamle. Alle journalleverandørene har
fått remissen elektronisk. Ta kontakt med deres leverandør for hjelp til å
finne og ta i bruk den nye remissen i journalsystemet.

Vi har nå byttet metode fra dyrkning til PCR ved påvisning av
Dermatofytter. Det startet vi med 15/9 og det er i den forbindelse blitt
sendt ut informasjonsbrev om dette.
Analysen er lagt til i vår labhåndbok, www.labhandbok.no.

Den nye remissen har oppdatert informasjon etter de nye retningslinjene
fra Kreftregisteret og Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Blant
annet er kvinners rettigheter til reservasjon av personopplysninger
tilknyttet normale prøvesvar endret.
Les mer på http://www.kreftregisteret.no/livmorhals.

Åpningstider jul og nyttår.

Norsk laboratoriekodeverk.
Norsk laboratoriekodeverk(NLK) er et nasjonalt kodeverk for
laboratorieanalyser og undersøkelser.
Kodeverket understøtter overordnede mål for IT-utviklingen i helse- og
omsorgstjenesten definert i Meld. St. 9 (2012 – 2013).
Vennligst se vedlagte skriv fra Helsedirektoratet og gå inn på
http://helsedirektoratet.no/kvalitet-planlegging/helsefagligekodeverk/laboratoriekodeverk/Sider/default.aspx for mer informasjon.
Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi innfører NLK fra og med mandag
12. januar 2015 og sender da alle våre svar med de nye kodene og
navnene.
De ulike journalleverandørene har ulik praksis på denne innføringen.
Vennligst ta kontakt med deres journalleverandør hvis dere har spørsmål
til det nye kodeverket. Vi vil også være behjelpelig hvis dere trenger
assistanse.

Høstens brukermøter.
Vi har gjennomført høstkurs i medisinsk mikrobiologi både i Oslo og
Skien denne høsten med god oppslutning. Tema har vært preanalyse og
det har vært nyttig utveksling av erfaring. Vi opplever dette som en fin
møteplass for våre rekvirenter og oss som leverandør av
laboratorietjenester. Vi vil også neste år arrangere brukermøter og det er
allerede planlagt kurs i Haugesund i februar 2015.

Unilabs Laboratoriemedisin – Patologi, Oslo;
23/12: kl. 08.00-15.00.
24/12-26/12: stengt.
30/12: kl. 08.00-15.00.
31/12-1/1: stengt.
2/1: kl. 08.00-15.00.
Unilabs Laboratoriemedisin – Medisinsk Mikrobiologi, Skien;
23/12: kl. 08.00-15.30.
24/12: kl. 08.00-12.00.
25/12-26/12: stengt.
27/12: kl. 08.00-12.00.
29/12: kl. 08.00-15:30.
30/12: kl. 08.00-15.30.
31/12: kl. 08.00-12.00.
1/1: stengt.
2/1: kl. 08.00-15.30.

