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Side 1 

IHR: nye analysepakker for luftveisagens og tarmpatogene agens
Både luftveisagens og tarmpatogene agens har fått nye analysepakker som skal gjøre det enklere å rekvi-
rere riktige analyser.  Disse analysepakkene er tilpasset laboratoriets rutiner, slik at man unngår manuell 
justering ved mottak av prøvene.
Ved å holde musepekeren over analyse-navnet, vil det vises hvilke agens som inngår i pakken.

•	 Influensa	og	andre	luftveisagens   
«Hoste…» vil utgå som analyse. Søk i analyse-
felt på «Luft….» og velg den luftveipakken som 
ønskes.

 

•	 Tarmpatogene	agens    
Søk i analysefelt på «Tarm….» og velg det  
alternativet som ønskes: 

HR: CITO-prøver histologi
For å sikre at prøven behandles som hasteprøve allerede ved mottak på patologiavdelingen, må det stå 
CITO på prøveglassets etikett. Dette skrives automatisk på etiketten når det er haket av for «Ø-hj» ved 
rekvirering. Alternativt må CITO skrives for hånd på etiketten. Hvis hastegrad kun beskrives i kliniske 
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opplysninger, vil det dessverre kunne gå mange dager før dette oppdages.

HIST ØHJELP

CITO ETIKETT
 

Riktig valg av 4 mL og 6 mL EDTA-rør
• 6 mL EDTA-rør benyttes kun til svangerskapsundersøkelser, men ikke til hematologi eller HbA1c.
• 4 mL EDTA rør må benyttes til hematologi og HbA1c. 6mL rør passer ikke i analyseinstrumentene og 

dette gir merarbeid og forsinkelser ved mottak.

Det skal være angitt på etikettutskriften 
fra IHR om det skal benyttes 4 mL eller 
6 mL EDTA-rør.
Se bilde av EDTA-rør 

 

Spørsmål om IHR kan rettes til
Toril Holmøy Svendsen

Laboratorierådgiver for primærhelsetjenesten
Telefon 90 96 36 69

E-post: brukerkontakt.lab@siv.no


