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Omlegging av postrutiner
- erfaringer fra St. Olavs Hospital

1

Nettverkstreff 17.10.18, Lillestrøm - Berit Rønning Torpet, Seksjonsleder Seksjon prøvemottak St. Olavs Hospital

Tidene forandrer seg

2

Nettverkstreff 17.10.18, Lillestrøm - Berit Rønning Torpet Seksjonsleder, Seksjon prøvemottak St. Olavs Hospital



2

3

Nettverkstreff 17.10.18, Lillestrøm - Berit Rønning Torpet Seksjonsleder , Seksjon prøvemottak St. Olavs Hospital

Midlertidige 

løsninger

Beslutning

Planlegging

Vedtak

Nov.

2016 Høst 2017

«Ekspress over natt»

N
o
v. 2

0
1
7

Des. 2017

Endelige løsninger

Oppstart

Midlertidige løsninger
Mål: Å ivareta våre rekvirenter i PHT og andre på best mulig måte i overgangen.
-Innkjøp av STORE mengder boblekonvolutter som ble stemplet for  hånd med  

«biologisk materiale».

-Manuell utskrift av STORE mengder fraktetiketter til legesenter i PHT

-Utforming av informasjon om nye rutiner;

->Infoskriv, oppdatering av nettsider, info i «LabNytt»

-Utkjøring og utsending av konvolutter og etiketter

-Rutiner for egne prøver vi sender fra oss
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Utfordringer
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 Informasjon; Generelt, 1/R1/L1, best.skjema

 Ressurskrevende å fortsette med midlertidige 
rutiner i flere runder

 Oppfølging av avvik/ uheldige hendelser

 Adresser til andre sykehus

 Forsendelser til Bergen forsinket

Etablere endelige løsninger

 Fordel at vi allerede var et Felles prøvemottak 
– en adresse (unntak AKF)

 Etablere gode rutiner og systemer som 
fungerte både for oss og rekvirentene.

 Organisatoriske spørsmål/Oppgave fordeling

 Økonomiske spørsmål

 Oppfølging av avvik
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Status presens
-Ferdig trykte tyvek-konvolutter og fraktetiketter som sendes ut via 

forsyningssenteret sammen med annet prøvetakingsutstyr

-Tilbyr nå lørdagsforsendelser til alle – eget bestillingsskjema.                
Skrives ut og sendes av Servicetorget ved LMK.

->Flere ansatte på lørdag dag i prøvemottak.

-Hovedtyngden av postforsendelser kommer tidlig på morgenen i tråd med 
oppstart dagvakt

-Noe post  fra andre sykehus ankommer i løpet av formiddagen, men få prøver 
må kasseres

-Avvik skyldes som regel at prøver er levert etter innleveringsfrist, brukt feil 
etikett/ingen etikett

-Jobber med å finne gode systemer for å dokumentere avvik

-Skriver ut fraktetiketter til egne sendeprøver selv. Fungerer godt.

-Har overtatt ansvar for forsendelser ut fra hele avdelinga, samt Orkdal lab.

-Forsendelser fra oss til Bergen nå ok
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Gjenstår

 Oppfølging av Postens leveringsdyktighet

 Gode rutiner for oppfølging av avvik

 Informasjon – når er vi «ferdige» med 
overgangen og kan si at endelige rutiner er 
implementert?
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