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ÅPNINGSTID SOMMER 2018
Vi har normale åpningstider hele sommeren.
Takk! Overgangen fra Cobas til Aptima prøvetakingsutstyr ser ut til å ha gått
veldig bra, mye takket være godt samarbeide med dere - takk for det!
Med ønske om en riktig god sommer!

MEDISINSK MIKROBIOLOGI - NY REKVISISJON V. 37
Versjon 37 inneholder noen mindre endringer:
- C.trach.og N.gon.: utføres alltid sammen, med mindre det er en kontroll
av tidligere positivt funn. Husk da å oppgi agens. Mycoplasma genitalium
rekvireres på bakgrunn av symptomer/kliniske opplysninger.
For mer informasjon, vennligst benytt labhandbok.no.
- Nytt felt for lokalisasjon ved siden av prøvemateriale.
- Nytt felt for kopimottaker.
- Litt bedre plass i feltet for kliniske opplysninger.

PÅMINNELSE
Vi ønsker å minne om at
pasienter som tar prøve
hjemme (f.eks.fæces) må huske
å skrive prøvetakingsdato på
rekvisisjon og prøveglass.
Der hvor det er mulig er det
fint om prøvene kan leveres
til legekontoret og sendes til
oss med budet. Sendes prøver
med Posten tar dette lengre
tid.

BRUKERUNDERSØKELSE
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding
på våre laboratorietjenester!
Fyll ut vedlagt brukerundersøkelse og returner svaret
med vår budtjeneste hvis du ønsker å delta.
Tilbakemeldingen er viktig både
for oss og for Helse Sør-Øst.

PERSONVERN
Unilabs Laboratoriemedisin AS behandler dine personopplysninger med formål om å kommunisere med klienter og prospektive klienter.
Du har følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger: rett til innsyn, rett til korrigering av dine personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige, og i enkelte tilfeller, rett til å få slettet dine personopplysninger, rett
til overføring av personopplysninger og rett til å gi innsigelser mot behandling av dine opplysninger. Du kan også gi din
innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger
for direktemarkedsføring ved å kontakte oss på: norge@unilabs.com.
For mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger og om de
tilgjengelige rettighetene for deg, finner du en mer detaljert personvernerklæring her:
https://www.unilabs.no/Global/Personvern/Unilabs%20Global%20Information%20Notice%20-%20Healthcare%20professionals%20-%20Unilabs%20Laboratoriemedisin%20AS.pdf

