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Klinikk for laboratoriemedisin
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Informasjon om nye forsendelsesrutiner fra Seksjon for transplantasjonsimmunologi
og Benmargsgiverregisteret, Rikshospitalet
Prøver må sendes med Ekspress over natt.
Informasjon om nye forsendelsesrutiner fra Seksjon for medisinsk immunologi, Ullevål
sykehus
Generelt:
For forsendelse til medisinsk immunologi må det benyttes forskriftsmessig riktig merkede
konvolutter, enten prefrankerte konvolutter eller merkede konvolutter eller esker.
Innsenderen må selv avgjøre framsendingsmåte, om det er behov for hurtig framsending
(ekspress over natt), avhengig av hvilke analyser og behov for raskt svar.
Konvoluttene/ eskene merkes:
Oslo Universitetssykehus
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Krav til behandling av prøvemateriale:
Vanlige serumprøver til allergi, autoantistoff og immunglobuliner har god holdbarhet og kan
sendes i ordinær post. Noen analyser trenger spesialbehandling.
Komplementanalyser:
Komplementforbruk: SC5b-9 - prøvene må fryses og sendes på tørris (spesiell
prøvetakingsprosedyre).
Hereditært angioødem: C1-funkjonstest - Hvis prøven ikke er på laboratoriet innen 48
timer, må serum fryses ned og sendes på tørris.
Funksjonell komplementaktivitet: CP/LP/AP - Hvis prøven ikke er på laboratoriet innen 48
timer, må serum fryses ned og sendes på tørris.
Kryoglobulin: Avpipettert serum kan sendes som vanlig forsendelse etter at prøven er
varmebehandlet (spesiell prøvetakingsprosedyre).
ECP og fosfolipidantistoff: Serum har kun 5 dagers holdbarhet og bør sendes med rask
frembringingstid eller tidlig i uken.
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Kalprotektin i feces (Fecal-test): Prøven fryses ned etter prøvetaking og sendes mandag eller
tirsdag.
Det er viktig at prøven ikke blir liggende for lenge i postgangen. Det er ønskelig at pasientene
instrueres i å ikke fylle røret mer enn halvfullt.
Rekvirenter som rekvirerer mange prøver bør etablere en samlesending. Ekspress over natt
kan i slike tilfeller være gunstig både mht frembringingstid og kostnader (>4 prøver).
Informasjon om nye forsendelsesrutiner fra Seksjon for immunhematologi og Seksjon
for komponentfremstilling (Blodbanken i Oslo), Ullevål sykehus
Seksjon for immunhematologi
Oslo
Prøver fra primærhelsetjenesten i Oslo, først og fremst svangerskapsprøver, sendes som
vanlig post (prefrankerte konvolutter der dette benyttes) eller transporteres via
henteordninger i Oslo.
Vanlig post kan benyttes både for 1. og 2. prøve (ca. uke 24) i svangerskapet.
HSØ
Prøver fra andre Blodbanker i HSØ, evt. primærrekvirenter i HSØ.
De fleste prøver leveres med transportordninger (Helseekspressen, budbilordninger etc) fra
de ulike HF i HSØ. De fleste har daglige avganger mandag-fredag, og dette betyr at prøvene
kommer frem samme dag som de sendes fra HF’et.
Andre prøver som haster, for eksempel prøver til pretransfusjonsutredning med
blodbestilling, og som ikke kan vente på de daglige transportordningene, må sendes med
drosje/tilsvarende, evt ekspress over natt. Slik er det også i dag.
Prøver fra primærrekvirenter HSØ: sendes som vanlig post
Andre deler av landet
Prøver fra Blodbanker i andre RHF (dvs utenom HSØ), evt. primærrekvirenter i disse
områdene.
Prøver som sendes til undersøkelser/utredning der det ikke haster, kan sendes som vanlig
post.
Andre prøver som haster, for eksempel prøver til pretransfusjonsutredning med
blodbestilling, må sendes som ekspress over natt.
Svangerskapsprøver i uke 24, der prøvene må være under 7 dager ved analysering OUS
(mandag-fredag) må sendes som ekspress over natt.
Seksjon for komponentfremstilling
Dette er prøver som sendes til kvalitetskontroll av blodprodukter. Prøvene må være under 4
dager ved analysering OUS (mandag-fredag).
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Blodbanker i HSØ.
Disse prøvene bør tilstrebes sendt med transportordninger (Helseekspressen,
budbilordninger etc.) fra de ulike HF i HSØ. De fleste har daglige avganger mandag-fredag, og
dette betyr at prøvene kommer frem samme dag som de sendes fra HF’et.
Blodbanker i andre RHF (dvs utenom HSØ).
Prøvene bør sendes som ekspress over natt.
GENERELL INFORMASJON:
For samtlige prøver til disse to seksjonene ved vår avdeling er adressen følgende:
Vanlig post/ekspress over natt:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Prøver som sendes med taxi/budbil direkte pga hast:
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Blodbanken/Laboratoriebygget (bygg 25)
3. etasje
Seksjon for immunhematologi / Seksjon for komponentfremstilling
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Vi vil komme tilbake med mer informasjon tidlig i 2018 vedr nye prefrankerte konvolutter.
Ekspress over natt skal forutsatt levering innen frist hos avsender, være mottaker i hende
neste dag kl 09. Ekspress over natt som sendes fredag, blir ikke levert ut før mandag kl.09
Den enkelte rekvirent/avsender må skaffe fraktbrev for ekspress over natt fra Posten Norge.
Det kan gjøres unntak for ekspress over natt for mottak lørdag, men da må eksakt
leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer hos mottaker oppgis. Det betyr at disse
forsendelsene, må avtales med mottaker.
Ved bruk av ekspress over natt oppfordres det til å sendes flere prøver samlet der dette er
mulig.
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