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Rundskrivelse nr. 10-188 

Udsendt til: Medicinsk Afdeling, Børn og unge afsnittet og Anæstesiologisk 

Afdeling Hospitalsenheden Vest 

 

 

Emne: P-3-Hydroxybutyrat (Blodketon) værdier > 3 mmol/L 

Analysen P-3-Hydroxybutyrat (Blodketon) bliver udført på bedside udstyr i 

Hospitalsenheden Vest. Denne rundskrivelse er en påmindelse om den øvre 

grænse for svar. 

I instruktionen for måling af blodketon med apparatet Precision Neo er anført: 

"Svar større end 3,0 mmol/L indtastes som '> 3,0 mmol/L' " 

Det betyder, at  

 når personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling tager prøven: Et resultat 

større end 3,0 mmol/L vil blive afgivet som '> 3,0 mmol/L' i laboratoriets 

it-system. 

 når personale fra den kliniske afdeling tager prøven: Et resultat større 

end 3,0 mmol/L skal afgives og indtastes som '> 3,0 mmol/L' i EPJ. 

Baggrunden for denne øvre grænse er: 

Apparatet kan for eksempel vise resultatet 4,7 mmol/L eller 6,2 mmol/L. 

Imidlertid har vi kendskab til undersøgelser af denne type apparater, som viser, 

at målekorrektheden i området større end 3 mmol/L er behæftet med ret stor 

usikkerhed. Denne usikkerhed hænger bl.a. sammen med variation i patientens 

væskebalance, blodtryk og grad af hyperglykæmi. 

Eksempel: En reel værdi på 5,2 mmol/L vil kunne give værdier lige fra 3,8 til 6,4 

mmol/L på apparatet Precision Neo. 

Grænsen 3,0 mmol/L er derfor valgt som øvre grænse for svar, da resultater i 

området større end 3 mmol/L ikke sikkert kan anvendes til at følge en patients 

behandling. 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

Afdelingslæge Louise Lylloff på tlf. 78 43 56 11 

Biokemiker Tove Rask Søndergaard på tlf. 78 43 56 52 
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