Veiledning for bruk av OSO, Off-Site Operations
- Preregistreringslapper
OSO er utviklet for å hindre muligheter for
menneskelig feil ved utsending av emballasje,
innregistrering av prøver, samt å gjøre prøvetakerens jobb i felt enklere.
Hvordan fungerer OSO?
Alle kunder, som har en prøveplan med faste prøvepunkter, mottar ferdig utarbeidet prøveplan fra
sin kundekontakt i Eurofins (se eksempel på prøveplan på siste side i denne veilederen). Ut fra
denne prøveplan opprettes prøvepunktene i vårt
datasystem. Prøveplanen definer hvilke prøver som
skal tas, på hvilke prøvepunkter (hvor), på hvilket
tidspunkt (når – dag/ uke) og analyseoppsett (hvilde forskjellige preregistreringslappene.
ke analyser).
Etter at prøveplan er utarbeidet, sendes emballa- Når prøvene blir levert på lab, blir strekkodene scasje ut månedlig. Samtidig sendes det ut presche- nnet. Vårt datasystem registrerer kundenavn, prøvepunkt, dato og hvilke analyser som skal utføres.
dulinglapper.
Hvert prøvepunkt på preregistreringslappene er da
satt opp med de forskjellige analysepakkene, som
er bestilt på prøveplan, og som ligger i gjeldende
tilbud. All informasjon er lagret på strekkodene på

Det er veldig viktig at riktig lapp blir klistret på
riktig flaske. Vi sender ut akkurat det antall lapper
som er bestilt i henhold til prøveplanens uttakspunkter for en måned.

Eksempel på preschedulinglapper
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Ekstraprøve (Prøver som tas ved oppfølging av
dårlig resultat eller annet)
•

Ikke bruk preregistreringslapper på disse prøvene

•

Skriv navn på uttakssted på flasken

•

På kopi av planen, som alltid må følge med ved
innlevering av prøven, noteres hvilke analyser
man ønsker oppfølging på

•

Ved behov for ekstra flasker, gi beskjed til din kundekontakt

Når feil lapper er brukt
• Mottaket vil registrere prøven inn etter prøveplanen, hvis ikke annen informasjon er ført opp i
kommentarfeltet
Revidering av program:
• I løpet av året: Det er viktig at ønskelige endringer
i programmet blir varslet til kundekontakt tidligst NB! Kontroller:
mulig
• At du har mottatt korrekt emballasje
• Ved nytt år og ny årsplan: Det gis beskjed til kundekontakt om ønskelige endringer eller om det • At antall preschedulinglapper stemmer ihht. til
alle prøvepunktene som skal tas ut for den aktuskal kjøres likt program for neste år. Endringer
elle måneden
sendes inn senest i løpet av oktober/ november
måned
• At riktig lapp blir klistret på riktig flaske

Dersom du har spørsmål, ta kontakt
med din kundekontakt (står angitt
på prøveplanen)

Tlf: 09440
miljo@eurofins.no
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