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Konvolutter og fraktetiketter til forsendelse til OUS HF   10.04.18 
 

Oslo universitetssykehus HF, OUS har nå en felles konvolutt til alle sykehus. 
Konvolutten er ufrankert og kan brukes til forsendelse med budbiler eller med Posten. Ved 
forsendelse med Posten må det bestilles fraktetiketter.  
 

OUS HF har tidligere hatt prefrankert konvolutt til Ullevål og svarsendingskonvolutter til 
Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi, SSE. Disse konvolutter er nå 

erstattet av «felles OUS konvolutt» og fraktetikett «Servicepakke» 
 

Eks på «felles OUS konvolutt» (35x17x4 cm)og fraktetikett «Servicepakke» 

 
Avkryssing av korrekt sykehus og laboratorium er viktig for å unngå ekstra forsendelsestid internt i 

OUS HF.  Unngå at fraktetikett settes over avkrysningsfelt og tekst/merke om biologisk stoff. 
 

Er det behov for forsendelser av flere felles OUS konvolutter samme dag, så må disse sendes samlet i 
en stor konvolutt. VIKTIG: Stor konvolutt må ha spesiell fraktetikett «Servicepakke» med følgende 

tekst i adressefeltet « Felles forsendelse til laboratorier OUS». Teksten angir at OUS internpost må 
åpne konvolutten for sortering og videreforsendelse av «felles OUS konvoluttene»  

Eks på stor konvolutt(31x46x5 cm): 

 
 
Fraktetikett « Servicepakke» 
Servicepakke fås for forsendelse til Radiumhospitalet, Rikshospitalet/SSE, Ullevål sykehus og Aker 
Sykehus. 
Det er garantert leveringstid innen 1-3 virkedager hvor innleveringsdagen teller som dag 0. 

Leveringstiden er avhengig av poststed, liste på OUS internett. 
 

Konvolutter og fraktetiketter «Servicepakke» kan bestilles via bestillingslisten på OUS internettside: 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-
prøveforsendelse 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#prøvetaking-og-prøveforsendelse
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Fraktetikett Bedriftspakke Ekspress 

 
Fraktetikett «Bedriftspakke Ekspress» må ha spesifikk adresse til aktuell laboratorium.  

«Bedriftspakke Ekspress» skal kun brukes når holdbarheten på prøven tilsier at det er nødvendig.  
For informasjon om holdbarhet: 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#analyseoversikt---
laboratoriehåndbok 

 
For å kunne få tilsendt Bedriftspakke Ekspress fraktetiketter må «søknadskjema» fylles ut ved 
førstegangsbestilling og sendes til kundesupportlims@ous-hf.no. Søknadskjema er på Internett under 
«Prøvetaking og prøveforsendelse» 
 
«Bedriftspakke ekspress» kan kun benyttes for forsendelse mandag- torsdag. 
 
 

Forsendelser fremover 
 
Ny forsendelsesmåte til OUS vil bli evaluert fortløpende de neste måneder og kan derfor endres. Informasjon 
vil bli lagt ut på OUS internett side under «Ny transportordning for 2018» 
 

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#analyseoversikt---laboratoriehåndbok
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/Laboratorietjenester#analyseoversikt---laboratoriehåndbok
mailto:kundesupportlims@ous-hf.no

