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Frie lette immunglobulinkjeder i serum (kappa, lambda og kappa/-lambdaratio)
Fra 1. april 2017 sluttet Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi å kommentere resultater for kvantitering
av frie lette immunglobulinkjeder i serum (kappa, lambda og kappa/lambda-ratio).
Rekvirent eller behandlingsansvarlig har den fulle kliniske oversikt og kan best tolke de aktuelle prøveresultater.
Vi henviser til Laboratoriehåndbok for medisinsk biokjemi, Ahus, eller Nasjonal brukerhåndbok for medisinsk biokjemi via
www.brukerhandboken.no eller som App. (Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi) på alle plattformer. Velg Ahus som
”lokalt sykehus” for lokale referansegrenser.
Spørsmål vedrørende tolkning kan rettes til rådgivningstelefonen: 468 23 138

Ved spørsmål kan du kontakte:
Tor Arne Hagve, seksjonsleder, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, tlf.. 67 96 96 50

Åpningstider påske –
Blodprøvetakingen, seksjon Ski
Blodprøvetakingen på Ski vil ha følgende åpningstider
i påsken 2017(uke 15):







Mandag 10. april: kl. 08.00 – 15.00
Tirsdag 11. april: kl. 08.00 – 15.00
Onsdag 12. april: kl. 08.00 – 10.30
Torsdag 13. april (skjærtorsdag): Stengt
Fredag 14. april (langfredag): Stengt
Mandag 17. april (2. påskedag): Stengt

Ved spørsmål kan du kontakte:
Jorunn Klock, enhetsleder, Immunologisk
og transfusjonsmedisinsk avdeling, seksjon blodprøvetaking
Ski, tlf.: 67 95 65 37

www.ahus.no

Åpningstider påske Bildediagnostisk avdeling,
seksjon Ski
Bildediagnostisk avdeling, seksjon Ski vil ha
følgende åpningstider i påsken 2017 (uke 15):



Hverdager: kl. 08.00 - 20.00 (onsdag 12. april
til kl. 18.00)
Helg/helligdager: kl. 10.30 - 18.00 (torsdag 13.
april til og med mandag 17. april)

I åpningstiden tar vi drop-in rtg thorax og skjelett fram til
kl. 16.00.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Siri Ur, seksjonsleder, Bildediagnostisk avdeling,
seksjon Ski, tlf.: 64 85 65 42

Åpningstider påske – Prøvetakingsenheten ved Ahus, Nordbyhagen
Prøvetakingsenheten i glassgata ved Ahus har vanlig åpningstid mandag 10. april og tirsdag 11. april.
(Kl. 07.30 – 16.00)
Onsdag 12. april stenger vi kl. 12.00, og holder stengt til tirsdag 18.april.
Pasienter som må ta blodprøver i løpet av påsken, må henvende seg i prøvemottaket i B304.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Elin Hareton, seksjonsleder, Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, seksjon
Prøvetakning, tlf.: 67 96 97 34

Forsendelse av prøver - påsken 2017
Ahus har siste hentedag før påske tirsdag 11. april. Oppstart etter påske er tirsdag 18. april.
Vi vil minne om at prøver som skal videresendes fra Ahus ikke bør tas tirsdag 11. april, da prøvene p.g.a.
helligdager ikke vil bli videresendt før tirsdag etter påske.
For prøver som ankommer oss via andre laboratorier, så henter vi ved Oslo-laboratoriene og Fürst-laboratorier
tirsdag 11.april. Vi kan ikke garantere at prøver som ankommer disse laboratoriene på denne tirsdagen kommer
oss i hende før påske. Vi ber dere være oppmerksomme på dette ved prøvetaking på tirsdagen før påskehelgen.

Ved spørsmål kan du kontakte:
Kirsten D. Elvsaas, kunderådgiver, tlf.67 96 94 57

Kundekontakt:
Lab
67 96 12 00
Bilde
67 96 23 80
Bilde, Ski
64 85 64 99
Smittevern 67 96 81 51

lab@ahus.no
rad@ahus.no

Rådgivningstelefon:
Mikrobiologi
Medisinsk biokjemi
Immunologi og transfusjonsmedisin

67 96 94 12
46 82 31 38
67 96 12 00

smittevern.kommunehelsetjenesten@ahus.no
Redaktør: Heidi Evensen, tlf.: 67 96 15 31
Heidi.evensen@ahus.no
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