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Fra 1. januar 2018 er det slutt på A-post i Norge. 

Det betyr at Posten ikke kan garantere at biologiske prøver kommer fram før etter to døgn. 

 

Nasjonal avtale 

Det er utarbeidet en nasjonal avtale med Posten Bring om en ordning med «ekspress over 

natt».  Prøvene garanteres da levert før klokka 09 neste dag. Helse Møre og Romsdal tar i 

bruk avtalen for noen legekontor som ikke har tilfredsstillende henteordning per i dag. 

Minsteprisen for en forsendelse på 0-4 kilo er 163 kroner per forsendelse. Denne prisen 

utfordrer hvordan vi i dag organiserer forsendelsene. 

 

Samarbeid med nærmeste legekontor 

For at vi ikke skal få alt for store portoutgifter har vi en henstilling til sykehjem og 

helseinstitusjoner om å lage en avtale med nærmeste legekontor og levere prøvene ferdig 

pakket i ufrankert konvolutt til legekontoret innen fristen som legekontoret har for 

opphenting/levering post i butikk. Legekontoret bes ta med innleverte prøver i sin pakke til 

laboratoriet.   

 

Sende selv en gang i uka 

Dersom det er vanskelig å få til samarbeid med legekontoret ber vi om at prøvetaking så langt 

som råd samles til en dag i uka. Prøvene kan da sendes som «ekspress over natt». Ta kontakt 

med laboratoriet på forhånd så sender vi over prosedyre og fraktetikett. 

Ålesund: 70105600  

 

Det er selvfølgelig også mulig å levere prøvene direkte til sykehuslaboratoriene for de som 

har mulighet til det.  

 

Vi ønsker å tilby god service til alle våre samarbeidspartnere og håper at endringen ikke fører 

til alt for store utfordringer. 

 

Prøver som ikke trenger være framme hos oss på under to døgn kan fremdeles som i dag 

sendes i vanlig prøvekonvolutt.    

 

 

Vennlig hilsen 

 

Brit Valaas Viddal     Solvor Fuglestad 

Avdelingssjef      Driftsbioingeniør 

Avdeling for medisinsk biokjemi   Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Klinikk for diagnostikk  

Helse Møre og Romsdal HF 

Brit.valaas.viddal@helse-mr.no 

Klinikk for diagnostikk 

Forsendelse av prøver fra sykehjem og andre helseinstitusjoner 
til laboratoriene i Helse Møre og Romsdal fra 1. januar 2018  

 
 
 


