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Angi lokalisasjon pr. prøveglass, hvert siffer må samsvare med merking av glassene.
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Avdeling for patologi

HISTOLOGI 

Patologi Histologi 11-2018    Sem & Stenersen Prokom AS

Antall prøveglass:



Patologi Histologi 11-2018    Sem & Stenersen Prokom AS

For at vi skal kunne gi dere best mulig service og sikre at rett pasient får rett diagnose
er det meget viktig at dere sjekker at prøve og rekvisisjon tilhører samme pasient.

-     Fødselsnummer (11 siffre)

-     Fullt navn

-     Relevante kliniske opplysninger

-     Hvor prøvemateriale er tatt fra (preparat består av)

-     Dato og klokkeslett for prøvetaking

-     Rekvirerende leges navn, HPR-nr, avdeling

-     For rekvirenter i SI er det ønskelig at rekvisisjonen fylles ut i DIPS og printes ut.

Utfylling av rekvisisjon:

-    Fødselsnummer (11 sifre)

-    Fullt navn

-    Hvis det sendes flere prøver på samme pasient må glassene merkes slik at laboratoriet kan

     skille mellom prøvene. Merking på prøve og rekvisisjon må stemme overens.

Alle prøveglass skal merkes med:

Vev til histologisk undersøkelse fikseres umiddelbart i 10 % formalin (4% bufret formaldehyd løsning). Det skal

være rikelig med formalin, minst 10 x preparatets volum.

Prøvetakingsglass skal ha vid åpning, da vevet blir fast og uelastisk ved fiksering og derfor vanskelig å få ut 

av en smal boks eller rør.

20 ml glass anbefales (biopsi glass /uringlass).

I store operasjonspreparater lages hjelpesnitt, kontakt Avd. for Patologi for mer informasjon.

Formalinfiksering:

SIHF-Lillehammer

Avd. for Patologi

Anders Sandvigsgate 17

2629 Lillehammer

Prøven sendes til:

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur

Rekvirenter i primærhelsetjenesten som ikke er tilsluttet hente-/bringetjenesten kan benytte ferdig frankerte 

konvolutter. Husk å krysse av for Patologi.

Merking og utfylling av prøve og rekvisisjon


