
 

 

 
Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. 

 
Org.nr.: NO 993 467 049 MVA 
www.oslo-universitetssykehus.no 

  

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Vår ref.:  Deres ref.: Saksbeh.:  Dato: 

   22.12.2017 
Oppgis ved all henvendelse   

 
Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 2. januar 2018 
 
 
Posten Norge vil fra 2. januar 2018 slå sammen A og B post, slik at vanlig forsendelse vil ta 2-3 
virkedager. Dette vil medføre noen endringer for forsendelse av biologisk materiale til Oslo 
Universitetssykehus HF, (OUS HF). Prøver som krever raskere transport må sendes som Ekspress over 
natt. 
 
OUS HF, Klinikk for laboratoriemedisin har forskjellige forsendelsesmåter til de enkelte laboratorier som 
nå blir berørt av endringen i Posten Norge og det er satt i gang et prosjekt som skal vurdere hvilke 
muligheter OUS HF har til å forbedre forsendelsen i 2018.  
 
Ekspress over natt 
Prøver til analyser som krever rask forsendelse over natt eller det er spesielle tilleggskrav(f.eks 
forsendelse på is)er angitt på OUS internett. OUS KLM rekker ikke å få til et system med fraktetiketter til 
Ekspress over natt før til februar, så avsender må sette opp avtale med Posten Norge AS hvis det er behov 
for å sende med Ekspress over natt.  Generelt vil OUS HF betale for Ekspress over natt for 
primærhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten i Helse Sør Øst som ikke har mulighet for levering med 
budtjeneste, og ellers for forsendelser av prøver hvor OUS HF har nasjonal ansvar for analysering. 
 
Forsendelse med transporttid 2-4 dager  
OUS HF har sendt ut svarsendingskonvolutter og prefrankerte konvolutter til enkelte laboratorier og 
vedlagt følger informasjon om bruken av disse i 2018: 
Ullevål Sykehus 

 

Prefrankert konvolutt, Ullevål Sykehus: 
Forsendelsestid 2-3 virkedager 
 
Kan fortsatt brukes hvis prøvene er holdbar i 
mer enn 3 dager til nevnte fagomårder. Vær obs 
på at forsendelse fredag betyr at prøvene først 
ankommer tirsdag hvis avsender er i område 
definert som sentral. 
 

 Farmakologi 

 Immunologi og Transfusjonsmedisin 
 Medisinsk biokjemi 

 Medisinsk Genetikk 
 Mikrobiologi 
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Rikshospitalet 

 
 
 

 
 

Svarsendingskonvolutt, Rikshospitalet: 
Forsendelsestid 3-4 virkedager 
 
Konvoluttene kan ikke brukes fra og med 2. 
januar 2018 
 

Prefrankert konvolutt kan brukes til følgende 
fagområder 

 Farmakologi 

 Medisinsk biokjemi 
 Mikrobiologi 

 
 

Radiumhospitalet 

 

Svarsendingskonvolutt, Radiumhospitalet 
Forsendelstid 3-4  virkedager 
Kan fortsatt brukes hvis prøvene er holdbar i 
mer enn 4 dager. Vær obs på at forsendelse 
fredag betyr at prøvene først ankommer onsdag 
hvis avsender er i område definert som sentral. 
 
Prefrankert konvolutt kan brukes til de fleste 
analyser.    
 

Ullevål Sykehus Farmakologi 

 

Svarsendingskonvolutt, Ullevål Sykehus 
Forsendelsestid 3-4 virkedager 
 
Må fortsatt brukes 
 
 
 
 
 
 

Spesialsykehuset for epilepsi, SSE 

 
 

Svarsendingskonvolutt, SSE 
Forsendelsestid 3-4 virkedager 
 
Kan fortsatt brukes 
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Aker Sykehus 
Har sendt ut ufrankerte konvolutter 
Forsendelsestid er 2-3 virkedager 
 
Vanlig forsendelse med posten kan fortsatt 
brukes til nevnte laboratorier hvis prøvene er 
holdbar i mer enn 2 dager. Vær obs på at 
forsendelse fredag betyr at prøvene først 
ankommer tirsdag hvis avsender er i område 
definert som sentral. 
 

 Medisinsk biokjemi 
 Hormonlaboratoriet 

 
På OUS HF internett side: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester/ny-
transportordning-for-2018 
finnes det mer utfyllende informasjon om analyser som må sendes med Ekspress over natt og 
med prefrankert konvolutt/vanlig forsendelse med posten fra de enkelte laboratorier og siden 
vil bli oppdatert når det er nytt angående forsendelser til OUS HF. 
 
OUS HF har foreløpig ikke prefrankert konvolutter til Rikshospitalet eller Radiumhospitalet.  
Ved behov for prefrankert konvolutter til Rikshospitalet eller Radiumhospitalet eller Ekspress 
over natt bes rekvirenter i Helse Sør Øst å sende en mail til kundesupportlims@ous-hf.no. Angi 
hvilke analyser som sendes inn.  
 
Rekvirenter uten for Helse Sør Øst som har behov for å sende med Ekspress over natt bes sende 
en mail til kundesupportlims@ous-hf.no. OUS KLM vil være behjelpelig med å sette opp en avtale 
for Ekspress over natt, så fraktetikett kan skrives ut direkte av rekvirent.  
 
 
 
Vennlig hilsen 

 
 
Marianne L. Schmidt 
Kunderådgiver  
Klinikk for laboratoriemedisin 
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