Åpningstider i sommer
Vi har normal åpningstid i hele sommer ved alle våre
laboratorier, sentralbord åpent til kl. 15.30.
Våre leger er tilgjengelige for å gi medisinskfaglige råd og
veiledning.
Laboratoriet i Skien (mikrobiologi) er også bemannet på
lørdager, mellom 08.00 -12.00.
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Vår budtjeneste går som normalt i hele sommer. Ta kontakt
med laboratoriet om dere har spørsmål vedrørende
budtjenesten i ferietiden.
Vi har åpent for blodprøvetaking i Silurveien 2 i Oslo
i hele sommer, ta kontakt med oss for nærmere informasjon
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Informasjon om Bordetella pertussis serologi
Fra uke 25 i år bytter vi til en ny test for Bordetella pertussis Toxin IgG.
Ca. 70% av B. pertussis tilfellene som er meldt til MSIS de siste årene er
basert på serologi. Derfor er det meget viktig å benytte en ELISA/ kjemiluminisens test som viser høyest mulig spesifisitet og sensitivitet.
Unilabs Laboratoriemedin har, sammen med Ullevål sykehus, prøvd ut en ny
antigen/antistoff test hvor parallelle testresultater viser bedre spesifisitet enn
tidligere. Det er viktig å huske at hvis pasienten er i tidlig fase, er PCR
undersøkelse mest adekvat.
Antistoff test er ikke relevant før etter ca 4 ukers sykehistorie.

Urinstix/dyrkningsprøve
Negativ nitritt-reaksjon på urinstix utelukker ikke forekomst av bakterier i
urinprøven. Nitritt er en relativt spesifikk og sensitiv markør for
urinveisinfeksjon siden mange bakterier som forårsaker urinveisinfeksjon har
evnen til å omdanne nitrat til nitritt. Noen bakterier har ikke denne
egenskapen, det gjelder bl.a. stafylokokker, enterokokker og Pseudomonas
species. Da anbefaler vi at dyrkning rekvireres på bakgrunn av klinikk.

Flytting av Unilabs patologi
Fra september (uke 38) vil Unilabs avdeling for patologi være installert i nye
lokaler i Silurveien 2, samme lokalisering som vår avdeling for medisinsk
biokjemi. Vi ser frem til å drive vår patologivirksomhet i disse topp moderne
laboratorielokalene!

Væskebasert Cytologi
Instrument for væskebasert cytologi blir installert i våre nye lokaler i løpet av
sommeren.
Vi vil fra september, i tillegg til å besvare histologiske prøver og konvensjonell
cytologi, også ta i mot og besvare væskebasert cytologi.
Dette vil føre til forenklet prøvetaking for våre rekvirenter, ved at prøven som
tas, brukes både til cytologisk vurdering samt HPV-analyse, vi utfører denne
akkrediterte analyser ved vårt mikrobiologiske laboratorium i Skien.
Unilabs vil sende ut utfyllende informasjon innen prøvetakingsteknikk for
væskebasert cytologi til alle våre rekvirenter.

Vårt nye laboratorium i medisinsk biokjemi
Vårt topp moderne laboratorium er i full drift. Vi ønsker alle nye kunder
velkommen til å benytte vår laboratorieservice og brede analyserepertoar
innen medisinsk biokjemi.
På åpningsarrangementet 6. mai deltok 100 eksisterende og potensielle
kunder. Ordfører Fabian Stang stod for den offisielle åpningen og uttalte:
- Det er positivt med samarbeid mellom det 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.
Professor i biologi ved UiO og vinner av blant annet Norges
Forskningsråds formidlingspris, Dag Olav Hessen, gikk gjennom
laboratorienes historiske utvikling fra 1700-tallet og frem til i dag. Han var
mektig imponert over laboratoriet og kalte det -«et drømmelaboratorium».
Bakgrunnen for åpning av det nye laboratoriet i medisinsk biokjemi, er at
Unilabs i desember 2014 vant en betydelig del av Helse Sør-Øst sitt
anbud innen polikliniske laboratorietjenester.
Med dette signaliserer Helse Sør-Øst at de ønsker flere leverandører av
laboratorietjenester til primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen, for
å øke leveringssikkerheten og tilbudet til legekontor og pasienter innen
3 spesialiteter.
Tildelingen innebærer at Unilabs skal stå for 40% av leveransen av
polikliniske laboratorietjenester i Helse Sør-Øst innen medisinsk biokjemi,
i tillegg til våre leveranser innen patologi og medisinsk mikrobiologi.
Unilabs Laboratoriemedisin tar i mot alle typer laboratorieprøver.
Vårt analyserepertoar er nå det bredeste i Europa.

Vinner av DAB radio på åpningsarrangementet ble Arkaden Legesenter.
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