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«Bergen retrievalsenter for implantater» - et analysesenter for uthentede ortopediske 
implantater 
Biomateriallaboratoriet Kirurg navn (revisjonsoperasjon)……………………………… 
Laboratoriebygget, 7. etasje  
Jonas Liesvei 87 Sykehus (revisjonsoperasjon)………………………………….. 
5021 Bergen  
 
Spørreskjema  
Dette spørreskjemaet er utviklet for å registrere den kliniske opplysninger som er nødvendige for å støtte analysen 
av uthentede leddproteser. Vennligst fyll ut skjemaet og returner protesekomponenter, blod/vevsprøver og signert 
samtykkeskjema. Se detaljert protokoll for prøvetaking på baksiden av arket. 
 
Fødselsdato (dd.mm.åå): |__|__| |__|__| |__|__|    
-person-id (navn og personnummer) skal angis på samtykkeskjemaet 
Reoperasjonsdato (dd.mm.åå): |__|__| |__|__| |__|__| 
☐  Hofte  ☐  Kne 
Pasientens vekt (kg) ……………………….. 
Pasient høyde (cm) ………………………… 
Yrke …………………………………. 
Pasientens aktivitetsnivå før revisjon: 

 Immobil/ 
Rullestolbruker 

2 krykker  
(gåstol) 

1 krykke Stillesittende Moderat aktiv Veldig aktiv  

Lav       Høy 

 

Annen informasjon …………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vevsprøver. Protokoll på baksiden av arket. 

Vevsnr.  
(skriv på rørene) 1 2 3 4 

Beskrivelse av 
vevet: (sted, 
vevstype, nær 
osteolyse, 
metallose mm.) 
 

    

 
Hvor er prøven tatt? Skriv kryss og vevsnummer på figuren 
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Protokoll for prøvetaking og transport av retrievalmateriale 
 
Formål 
Dette dokumentet skisserer protokollen for prøvetaking og frakt av vevsprøver, blodprøver og 
eksplanterte proteser fra sykehuset til Bergen retrievalsenter for implantater ved Biomateriallaboratoriet 
for nærmere analyse.  
 
Prøvetaking av blod 
• Før prøvetaking må informert samtykke innhentes. Informasjon om studien står på samme ark, se 

vedlegg: "Forespørsel om å delta i forskningsprosjekt_ Retrievaldatabase". 
• Blodprøve (3-5 ml) tas på innleggelsesdagen før operasjon (helst fastende) ved hjelp av 

venekateter, type Becton Dickinson VenflonTM Pro (tapp evt. blod fra venekateteret som brukes ved 
infusjon når pasienten ligger på operasjonsbenken).  

• En kan la blodprøven renne direkte ned i prøverøret, evt. trekke ut vha. en 5 ml sprøyte.  
• Blodprøven legges i transportrør/pose og fryses ved minus 20 ºC ved lengre oppbevaring.  
 
Prøvetaking og prøvepreparering av vev 
• Vevsprøver (bindevev, hinner/membraner, metallosevev) ved åpen kirurgi fra området rundt 

protesen tas ut ved hjelp av skalpell.  
• Kirurgen må notere relevante pasientdata og hvor vevsprøven er tatt i skjemaet og figuren på 

framsiden. 
• Prøvestørrelsen bør være min. 5 x 5 mm og max. 10 x 10 mm og overføres til 4% bufret formalin i 

vedlagte 50 ml rør. 
 

CD med røntgenbilder 
• CD med røntgenbilder tatt preoperativt, rett før reoperasjon samt alle tilgjengelige bilder i mellom, på 

DICOM-format. CD kan ettersendes hvis den ikke rekker å komme med i retrievalpakken. 
        

 
Pakking av protesekomponenter 
NB. Forsiktighet bør utøves for å unngå riper eller skader på komponentene. 
 
• Etter at eksplantatet har blitt skylt i kaldt vann, legges det i pose sammen med absorpsjonspapir 

som fuktes med 4% formalin fra vedlagt 15 ml rør. Posen lukkes forsvarlig.  
• Putt eksplantat, evt. beinsementbiter, rør med vev- og blodprøver inn i ekstra sikkerhetspose med 

tørt absorpsjonspapir for oppsamling ved evt. lekkasje. Lukk forsvarlig.  
 
Transport og mottakeradresse 
Legg plastposen med alle prøvene i vedlagt bobleplastkonvolutt sammen med røntgen-cd og skjema 
med pasientsamtykke. Transporter prøvene med budservice (f.eks. DHL) eller Posten Norge (A-post).  
 
Send prøvene til: 

Klinisk institutt 1/ UiB 
Biomateriallaboratoriet 
Att: Irene Ohlen Moldestad 
Laboratoriebygget, 7. etasje 
Jonas Liesvei 87 
5021 Bergen  

 
Hvis du har spørsmål kan du gjerne kontakte oss direkte via telefon eller e-post: 
55585443 / 40466729 / paul.hol@uib.no 
 
Mange takk for din hjelp til dette forskningsprosjektet! 
 

 

 


