
furst.no

Postboks 158 Alnabru, 0614 Oslo
Tlf: 22 90 95 00 Faks: 22 90 96 06
post@furst.no

Besøksadresse: Søren Bulls vei 25, 1051 Oslo

Velger du Fürst som laboratorium har du alltid enkel 
tilgang på solid og serviceinnstilt brukerstøtte.
 
Du vil også ha store muligheter for å være med å 
påvirke fremtidig funksjonalitet i Fürst Forum.

Demo, installasjon, opplæring og brukerstøtte er 
kostnadsfritt for legekontoret.
 
Kontakt markedsavdelingen på  
marked_support@furst.no  
eller på tlf: 22 90 96 69.

FÜRST FORUM WEBMEDFÜRST PASIENT
– prøvesvar i pasientportal 

– kvalitet og service

– elektronisk samhandling – et skybasert journalsystem utviklet av Fürst
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HVEM ER VI?
Fürst Medisinsk Laboratorium er et norskeid laborato-
rium grunnlagt i 1950 av dr. Valentin Fürst. Laboratoriet 
utfører analyser på oppdrag fra det offentlige og har 
vokst til å bli Nordens største medisinske laborato rium.  
I 2019 vil våre dyktige ansatte utføre mer enn  
27 millioner analyser.

Vår målsetning er å tilby et bredt og relevant spekter av 
analyser, ha den beste tilgjengeligheten til medisinsk 
fagkompetanse og tilby de beste IT-løsningene til 
rekvirenter og pasienter. 

HVOR ER VI?
Fürsts hovedlaboratorium ligger på Furuset i Oslo. Vi 
har egne prøvetakingsstasjoner i Oslo, Sandefjord og 
Bergen.  
I tillegg reiser våre prøvetakere ut til en rekke syke-
hjem etter avtale med kommunene. I enkelte områder 
tilbyr vi også prøvetaking i pasientens hjem. 

HVILKE FAGOMRÅDER?
Fürst tilbyr analyser innen fagområdene medisinsk 
biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi 
og patologi. Laboratoriet er akkreditert innen samtlige 
fagområder.

Vi utfører et stort spekter av analyser. En detaljert 
oversikt finner du på: www.furst.no/analyse-og-klinikk/

HVEM BRUKER FÜRST?
Fürst er først og fremst primærhelsetjenestens 
 laboratorium og de fleste av våre rekvirenter er 
 fastleger. I tillegg benytter en rekke spesialister, 
institusjoner, tannleger og bedrifts helsetjenester Fürst 
som sitt laboratorium. 

Våre laboratorietjenester benyttes av rekvirenter i 
hele landet.

FÜRST
– KVALITET OG SERVICE

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/
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Fürst utfører analyse-
tjenester på oppdrag fra 
det offentlige
Fürst har avtale med regionale helseforetak (RHF) om 
å tilby analysetjenester til rekvirenter utenfor sykehus. 
På denne måten bidrar vi til at RHFet kan ivareta sitt 
«sørge for» ansvar for innbyggerne i sin region.
Betaling for de analysene vi utfører kommer fra både 
Helfo og RHF. Det gjennomføres regelmessige an-
budskonkurranser for de tjenestene vi leverer, og vi er 
stolte over at vi har kunnet tilby den beste kvaliteten 
til den laveste prisen.  

Fürst er en stor aktør i helsevesenet. Det påhviler oss 
et særskilt ansvar å medvirke til at analyser bestilles 
på rett medisinsk indikasjon og at unødvendige bes-
tillinger unngås. Vi har laget flere systemer for å støtte 
opp under dette, hvor handlingsstøtte i forbindelse 
med elektronisk rekvirering er den viktigste. 

Hva kan Fürst tilby  
legekontoret?
Analyser som er rekvirert på medisinsk indikasjon  
utføres kostnadsfritt for legekontoret.

I tillegg tilbyr vi følgende tjenester uten kostnad for 
legekontoret:

• Fürst Forum. Installasjon og opplæring i 
elektronisk rekvirering (se side 8)

• Etikettskrivere for Forum Fleks  
(papirløs rekvirering)

• Prøvetakingsutstyr

• Hentetjeneste eller postforsendelse

• Kundestøtte 

• Marked og IT-support

• Fagstøtte – legespesialister

• Egne fagbrosjyrer (temahefter og infoskriv)

• www.furstpasient.no

I Fürst har vi 17 fast ansatte legespesialister innen fag-
områdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, 
 medisinsk mikrobiologi og patologi. Ytterligere 18 lege-
spesialister er engasjert som konsulenter.
En viktig del av legespesialistenes arbeidsoppgaver hos 
Fürst er å veilede rekvirenter ved rekvirering og tolkning 
av prøvesvar. Vi får ofte tilbakemelding fra våre rekvirenter 
at de medisinske tolkningskommentarene på svar-
rapportene er til stor nytte.

Våre legespesialister kan nås på telefon, via e-post 
eller direkte gjennom Fürst Forum ved bruk av dialog-
funksjonen. Vakthavende lege kan kontaktes på følgende 
telefonnummer:

Hentetjeneste fra Fürst
Fürst har hentetjeneste med bud i store deler av 
landet. Hentetjenesten henter prøver daglig (eller på 
avtalte dager) og tidspunktet tilpasses vår eksister-
ende henterute i området. Våre sjåfører kan ta med 
prøver til andre laboratorier etter avtale. I områder 
hvor vi ikke har anledning å tilby hentetjeneste, tilbyr 
Fürst “Ekspress over natt konvolutter”, etter avtale.

Kundestøtte
Vår kundestøtte avdeling er betjent kl. 0730-2100 alle 
hverdager. Her møter du erfarne medarbeidere som 
kan hjelpe deg med det meste, f. eks.:

• Veiledning i prøvetaking 

• Praktisk problemløsning ved feil 

• Etter-rekvirering av analyser

• Ny elektronisk svaroverføring 

• Ny utskrift av svarbrev

• Bruk av www.furstpasient.no

VAKTTELEFONER:
Medisinsk biokjemi: 22 90 95 50

Medisinsk mikrobiologi: 22 90 95 77

Patologi: 22 99 65 50

KONTAKT OSS: 

tlf.: 22 90 96 69

E-post: marked_support@furst.no

KONTAKT OSS: 

Tlf.: 22 90 96 66

E-post: kundestotte@furst.no

Forum- og IT-support
I markedsgruppen møter du erfarne markedsbio-
ingeniører og personer med IT-kompetanse. Vi hjelper 
deg med praktiske og tekniske spørsmål. Vår målsetning 
er å følge analysesvarene helt inn i journalsystemet og 
vi har derfor noe erfaring med ulike journalsystem som 
brukes på legekontorene. Andre oppdrag kan være: 

• Elektronisk rekvirering i Fürst Forum 

• Elektronisk svaroverføring 

• Installering av programvare

• Praktisk veiledning i bruk av Forum

• Problemløsning

• Oppfølging av nye rekvirenter og legekontor

• Bruk av www.furstpasient.no

Fagkompetanse

http://www.furstpasient.no
http://www.furstpasient.no
mailto:marked_support@furst.no
mailto:kundestotte@furst.no
http://www.furstpasient.no
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I tråd med den nye EU-forordningen om personvern 
(GDPR), herunder pasienters rett til innsyn i egne 
prøvesvar, har Fürst utviklet en ny pasientportal på  
www.furstpasient.no. Her får pasientene tilgang til 
alle sine prøvesvar analysert hos Fürst.* 

Sikker pålogging skjer gjennom ID-porten med 
BankID, Buypass eller Comfides.

Det er mulig for pasienten å ta ut komplette svar-
rapporter som PDF.

Den tidligere pasientweb løsningen, hvor pasienten 
mottar en SMS med kode når alle analysene er ferdige, 
kan fortsatt benyttes. Denne løsningen kan være 

aktuell for pasienter uten BankID, f.eks. barn, eller 
personer uten fullt fødselsnummer.

Om ønskelig kan legekontoret  bestille små informa-
sjonskort for www.furstpasient.no som kan deles
ut til aktuelle pasienter. Informasjonsplakat til vente rom 
er også tilgjengelig.

Kort og plakat med informasjon om Fürstpasient kan 
bestilles på www.furst.no/bestilling

I de seks første måneder pasientportalen har vært i 
bruk, har over 60 000 pasienter benyttet løsningen 
(pr. mars 2019).

FURSTPASIENT.NO
– PRØVESVAR I PASIENTPORTAL

VÅRE HJEMMESIDER
Du finner en rekke veiledninger og nyttig informasjon på våre hjemmesider.

Dette er nettsiden for nye og eksisterende brukere 
av elektronisk rekvirering i Fürst Forum. Her finner du 
nyttig informasjon, nyheter, brukertips og veiledninger 
knyttet til Fürst Forum.

furstforum.nofurst.no
På furst.no finner du oppdatert informasjon fra  
laboratoriet. De siste Nyheter publiseres på for-
siden. Her finner du også linker til vår elektroniske 
laboratoriehåndbok, varebestilling, kontakt-
informasjon, åpningstider samt informasjonssider 
for pasienter.

Alle våre Temahefter og Infoskriv kan du finne 
under furst.no/trykksaker

* Histologi og cytologi er ikke tilgjengelig i løsningen pr. mars 2019. 
Det samme gjelder tilgang til prøvesvar for egne barn. Dette er planlagt 
inkludert i en senere versjon.

http://www.furstpasient.no
http://www.furstpasient.no
http://www.furst.no/bestilling
http://furstpasient.no
http://furstforum.no
http://furst.no
http://furst.no
http://furst.no/trykksaker
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Fürst Forum er mer enn elektronisk rekvirering; det er 
en elektronisk samhandlingsplattform.

Hele Fürst sitt analyserepertoar innenfor medisinsk bio-
kjemi, klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi samt 
patologi er tilgjengelig i programmet. 

Gjennom Fürst Forum er legekontor koblet opp mot 
laboratoriet i sanntid og kan se analysesvarene i 
samme øyeblikk som de er ferdige på våre maskiner. 
Du får også oversikt over pasientens tidligere analyse-
svar. Når svarene vises i laboratoriearket, utføres det 
automatisk en beregning av om et analysesvar er 
signifikant forskjellig fra forrige svar (beregnes ut fra 
biologisk og analytisk variasjon). Dersom svaret er 
signifikant forskjellig fra forrige svar, vises det med rosa 
bakgrunn. Denne funksjonen er nyttig fordi to analyse-
svar kan se svært ulike ut uten at de nødvendigvis er 
signifikant forskjellige.
Utvikling av enkeltanalyser kan også vises grafisk.

Fürst sin elektroniske laboratoriehåndbok er integrert i 
programmet. Uansett hvor i programmet man markerer 
et analysenavn så vil vinduet fra laboratoriehåndboken 
oppdateres med relevant informasjon om aktuell analyse. 

Brukerveiledninger til Fürst Forum finner du  
på vår hjemmeside:

furstforum.no/brukerveiledning

Forum i journalsystemene
Fürst Forum er integrert med de fleste journal-
systemene i primærhelsetjenesten. Via en snarvei i 
journalprogrammet kommer man direkte over til Fürst 
Forum. Pasientdata fra journalsystemet følger med 
over i Fürst Forum. Når Fürst Forum avsluttes kommer 
man tilbake der man var i journalsystemet.

Det vanligste er at Forum kjøres via Norsk Helsenett 
(NHN), men det kan også benyttes over vanlig inter-
nett. Meldingsutvekslingen er kryptert. 

Tilbakeskriving til journal
Etter at det er foretatt en bestilling i Fürst Forum vil de 
fleste journalsystemene automatisk registrere dette i 
journalnotatet.

Rekvirering 
Det er enkelt og raskt å rekvirere i Fürst Forum. 
Brukerne kan velge den metoden de selv synes 
er mest brukervennlig, enten man haker av i gren-
strukturen, velger å søke etter analyser, bestiller en 
analyse pakke, bruker en tidligere bestilling som mal, 
eller får opp et tegnet bilde av papirrekvisisjonen og 
krysser av direkte på denne.

Dersom du ønsker å rekvirere analyser som ikke inngår 
i vårt repertoar, vil vi sørge for videresending til aktuelt 
laboratorium.

Rekvirering frem i tid (Midlertidig rekvirering)
Det er enkelt å rekvirere prøver som skal tas frem i tid. 
Prøven må ikke dateres til en bestemt dato, men kan 
hentes frem den dagen prøven faktisk skal tas.

Etterrekvirering av analyser
Fürst beholder analysematerialet i en uke og i denne 
perioden er det mulig å etterrekvirere analyser elek-
tronisk. Programmet tar hensyn til holdbarhet på ulike 
analyser og hvilke materialer det er mulig å etter-
rekvirere på.

Labark
Det er enkelt å orientere seg i Labarket i Fürst Forum. 
Relevant informasjon er godt merket slik at man fort 
får et overblikk over prøvestatus. I labarket kan du 
velge mellom tabell eller grafisk visning. 

Patologiske prøvesvar → rød skrift
Signifikant forskjell mellom to prøvesvar → rosamerket
Gfr-kalkulator
Grafisk fremstilling av analyser over tid
Sortering etter pakker, gitt tidsspenn, eller egen-
definerte søk
Enkel og oversiktlig utskrift
Direkte rekvirering fra labark

FÜRST FORUM
– ELEKTRONISK SAMHANDLING

Interne prøver
Fra Fürst Forum kan du også bestille analyser som 
skal utføres lokalt på legekontoret. Systemet vil sørge 
for at interne prøver får samme takst som om prøven 
var rekvirert direkte i journalsystemet.

Pasientbetalt rekvirering, med innebygget prisliste
I noen tilfeller foreligger det ikke tilstrekkelig medisinsk 
indikasjon, eller det er andre grunner til at Helfo ikke 
skal belastes for analyser. Nå kan også disse bestilles 
gjennom Fürst Forum. Prisene er synlige ved bestilling 
og det skrives automatisk ut en faktura til pasienten. 

Egendefinerte pakker
I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig å rekvirere 
vha. analysepakker. Disse kan defineres på kontor 
eller legenivå. Fürst har også utarbeidet forslag til 
ulike analysepakker som du finner på  
furstforum.no/brukerveiledning
Vi henstiller til at disse er så moderate som mulig for å 
unngå overforbruk. 

Egendefinerte pasientprofiler
Det kan defineres analyseprofiler til en enkelt pasient. 
Dette er hensiktsmessig ved standardiserte pasient-
forløp som skal gå over noe tid.

Utsnitt fra labarket i Forum

http://furstforum.no/brukerveiledning
http://furstforum.no/brukerveiledning
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Dialog i Forum
Fra Fürst Forum kan en enkelt sende en elektronisk  
dialog til fagpersonalet på Fürst (leger, legekonsulenter 
eller bioingeniører). Dialogene lagres i Forum som 
en del av analysesvaret. Vi ser at henvendelser om 
medisinske spørsmål i økende grad kommer som 
dialogmeldinger.

Dialogfunksjonen kan også benyttes for praktiske 
spørsmål til vår kundestøtte.

Chat mellom arbeidsstasjonene på legekontoret
Med Chat kan man kommunisere enkelt med de andre 
brukerne på legekontoret, uten å måtte forstyrre unød-
vendig med å ringe eller banke på kontordører.

Alarm
Enkelt å varsle kollegaer ved f. eks. truende situasjoner. 

Handlingsstøtte
Ved rekvirering har vi lagt inn støtte for å unngå unød-
vendige bestillinger. Det kan være så enkelt som varsel 
ved bestilling av PSA hos kvinner, til det å bygge inn 
anbefalingene fra Choosing Wisely kampanjen.

Fylkesvis infeksjonsovervåking i Forum 
Nå kan du se oppdatert epidemiologisk informa sjon 
i Fürst Forum. Data hentes fra den nasjonale 
overvåkingsdatabasen (SNOW), hvor både Fürst og 
flere andre laboratorier rapporterer inn sine analyse-
svar daglig.

Dataene er ferske og filtrert på fylke/kommune slik at 
en raskt får oversikt over “hva som går” i sitt område.
 

Etter å ha vært i dialog med leger om hva et journal-
system bør inneholde har Fürst utviklet WebMed – et 
skybasert journalsystem med faglig støtte.
WebMed tilbyr blant annet:

• En god og strukturert måte å registrere data på 
(Open EHR)

• En forenklet og forbedret oversikt. over 
pasient enes helseproblem(er), blant annet med 
visning i tidslinje

• Kontroll over oppgaver og gjøremål i en travel 
hverdag, inkludert oppfølging med frister for 
varsling. 

WebMed er skybasert med sentral databehandling  
og lagring, mens klienten installeres som en app.
Dette er et bevisst valg med mange fordeler. Med 
skybasert lagring har du tilgang til journalen fra alle 
steder hvor du har internett. Ved å levere systemet 
som en app blir integrasjonen med andre programmer 
enklere, brukeropplevelsen bedre, arbeidsflyten 
vesentlig forenklet, det blir mulig å koble til periferi-
utstyr (EKG, analyseinstrumenter mv.) og kostnaden til 
autentisering reduseres vesentlig.

WebMed støtter all nødvendig funksjonalitet for å 
drive et legekontor, som for eksempel integrasjon av 

kunnskapsdatabaser, økonomi og Helfo-oppgjør,  
sykmelding, e-resept, henvisninger og epikriser, lab/
røntgen mv, kommunale meldinger, integrasjon med 
helsenorge.no, tilkobling av periferiutstyr, pasient-
betaling, pasientkommunikasjon og andre tekniske 
løsninger. 
Vi tilbyr selvsagt en god konvertering fra ditt gamle 
journalsystem over til WebMed. 

Vår målsetting er å være det mest kostnadseffektive 
journalsystem en lege kan velge.

WebMed har vært i bruk hos de første legekontorene 
siden desember 2017. Fra første halvår 2019 vil WebMed 
starte opp på de første fastlegekontor og vi jobber 
med å kunne tilby WebMed til et større antall lege-
kontor fra andre halvår 2019.

WebMed vil ikke ha særegne bindinger mot Fürst, 
men vil kunne brukes mot ethvert laboratorium.

Du finner flere nyttig tips om bruk av  

Fürst Forum på:  furstforum.no 

Ønsker du mer informasjon om WebMed, 

kan du besøke vår nettside:  

www.webmed.no eller ta kontakt med oss 

via e-post: webmed.support@furst.no

Nyttige funksjoner

Eksempel på epidemiologiske data

WEBMED
– ET SKYBASERT JOURNALSYSTEM 
UTVIKLET AV FÜRST

http://helsenorge.no
http://furstforum.no
http://www.webmed.no
mailto:webmed.support@furst.no

