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Rundskrivelse nr.: 11-167 – Mobil prøvetagning  

 

Udsendt til:  Praksis i HEV  

 

EMNE: Information vedrørende mobil prøvetagning i  

HE Vest optageområde 

 

Kapacitet 

Vi må desværre jævnligt afvise rekvisitioner til mobil prøvetagning 
pga. opbrugt kapacitet. Det er meget beklageligt, især fordi vi 
samtidig oplever at komme ud til borgere, som ikke er berettiget til 
mobil prøvetagning.  
 
Prøvetagning i eget hjem er et særligt tilbud til borgere, der har 
meget vanskeligt ved at komme til prøvetagning på hospitalerne eller 
hos egen læge, selv ved brug af eksisterende transportordninger som 
fx Falck og Taxa. Det kan eksempelvis dreje sig om svært konfuse, 
smertepåvirkede eller sengeliggende borgere. For ikke at bruge 
kapacitet unødigt og samtidig afvise borgere, der har brug for 
ordningen, vil vi opfordre til at man nøje overvejer, om blodprøverne 
kan tages på anden vis, og om borgeren er berettiget til mobil 
prøvetagning. 
Vi gør opmærksom på at ordningen ikke kan benyttes i akutte 
situationer. 
 
Ændring af tidsfrist for rekvirering 

Fra d. 22. februar 2021 vil prøver rekvireret senest mandage kl. 
24.00 blive taget fra onsdage i samme uge til tirsdage i efterfølgende 
uge. Ændringen sker for at udnytte kapaciteten bedre. 
 
Advisering  

Der vil kun blive ringet ud til den enkelte borger om forventet 
ankomsttidspunkt, hvis der er indikation herfor (fx ved medicinfaste, 
urinprøveopsamling eller andre specielle forhold). I disse tilfælde vil 
der blive ringet ud 1-3 hverdage inden prøvetagningsdagen. 
 
Analyser, som ikke kan tages via mobil prøvetagning 

Flere analyser kan ikke tages som mobil prøvetagning pga. 
begrænset holdbarhed. Det drejer sig bl.a. om ioniseret calcium, 
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Fosfat, Zink, Fibrin D-dimer og Homocystin. Her henvises til KBA's 
prøvetagningsambulatorier i Herning, Holstebro eller Lemvig. 
Hvorvidt den enkelte analyse kan tages i mobilordningen kan findes i 
laboratoriehåndbogen 
 
Yderligere oplysninger 

For flere oplysninger herunder hvordan mobil prøvetagning bestilles, 
se laboratoriehåndbog kapitel 2.2.4 Mobil prøvetagning. Dette kapitel 
bliver opdateret med de nye tidsfrister 22. februar 2021.  
 
 
OBS: Vi gør opmærksom på at vi i øjeblikket, grundet COVID-19 
pandemien, har været nødsaget til at nedskalere aktiviteten med 1/5. 
Dette gælder foreløbig til og med uge 7 2021.  
 
 
 
Venlig hilsen 
Klinisk Biokemisk Afdeling 
 


