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Rundskrivelse nr. 11.168 

Udsendt til:  
 
Emne: Klinisk Biokemisk afdeling beder om hjælp! 
 
Vi har store problemer med vores udstyr i Herning og Holstebro. 
Normalt er levetiden på analyseudstyr 7 år, men vores udstyr 
analyserer nu på 10. år grundet udskydelse af udflytning. Og det kan 
mærkes. Der er nemlig konstant nedbrud på udstyrene og problemer 
med at få dem repareret. Det vil fortsætte, indtil vi kan slukke for 
dem ifm. flytning til Gødstrup. Selvom vi gør hvad vi kan, betyder det 
ind i mellem lange svartider og at svar tilbagekaldes.  
 
Vi har desuden personalemæssige udfordringer, fordi:  

• Slidt udstyr kræver ekstra personale, da det medfører mere 
manuelt arbejde og mere kvalitetssikring  

• Analysehallen i Gødstrup og i Center for Sundhed er i drift og 
skal bemandes. Det betyder at mange garvede bioanalytikere 
er "udstationerede"  

• Stor stigning i antallet af blodprøver/EKG'er som følge af 
større og større aktivitet på hospitalet  

• Mangel på bioanalytikere  
 
Vi vil derfor indtrængende bede om jeres forståelse og hjælp  

 
I kan eksempelvis hjælpe os ved at:  

• Bestille færrest mulige EKG'er/evt. gerne tage EKG'erne selv  
• Væn jer til at bruge EKG'er taget i ambulancen, når dette kan 

anvendes  
• Kun bestille ioniseret Calcium på specifik indikation. Total 

Calcium bør ellers være førstevalg (gammelt udstyr til 
ioniseret Calcium er ofte “nede” og kræver en del manuelt 
arbejde).  

• Undgå så vidt muligt at sende patienter til ambulatoriet uden 
tidsbestilling  

• Bede patienter om at booke blodprøvetagningstid i god tid  
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Side 2

• Sikre at der ALTID er bestilt blodprøver på patienter, der 
henvises (ambulante) til blodprøvetagning, herunder at 
fremdatere en rekvisition til ønskede prøvetagningsdato  

• Undersøge om en analyse kan efterbestilles, før man bestiller 
en ny prøvetagning  
– se Laboratoriehåndbogen  

• Huske at få bestilt prøver til morgenrunden på de patienter, 
hvor det er påkrævet. Vi sparer skridt og tid, når drypvise 
prøvetagninger i løbet af tidlig formiddag undgås. 
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