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Vedrørende: Afvisning og manglende analyse af blodprøver taget
hos lægen efter 2. afhentning
Fra og med den 1. september 2020 vil klinisk biokemisk afdeling på Hvidovre
Hospital ikke længere modtage centrifugerede blodprøver. Kun ikkecentrifugerede blodprøver modtaget med afhentningsordningen samme dag,
som prøven er taget, vil blive accepteret.
Denne ændring i afhentning af prøver er tidligere udmeldt og skulle være trådt
i kraft den 1. april 2020. På grund af corona-pandemien blev ikrafttrædelsen
udskudt. Ny ikrafttrædelsesdato er 1. september 2020.
Patienter, der ønsker prøvetagning efter sidste afhentning, kan eventuelt henvises til prøvetagning i et af regionens prøvetagningsambulatorier (fx på Hvidovre hospital, hvor der tirsdage og torsdage er åbent til kl. 18).
Vi er klar over, at ændringen vil være en forringelse af servicen overfor patienterne. De vil ikke længere kunne få taget prøver hos lægen efter den sidste afhentning. På den anden side vil ændringen indebære et kvalitetsløft, da risiko
for uhensigtsmæssig håndtering af prøverne hos lægen og i laboratoriet mindskes.
Uddybende forklaring:
De første ni måneder af 2019 blev 96,2 % af prøverne, der var taget hos lægerne modtaget på laboratoriet samme dag, som prøven var taget. De resterende
blev modtaget dagen efter prøvetagningen eller senere.
Ændringen indføres for at øge kvaliteten bl.a. ved at undgå at prøverne bliver
for gamle eller bliver centrifugeret flere gange. Endvidere ved at mindske risikoen for præanalytiske fejl hos lægen, der skyldes forhold, der ikke er omfattet
af laboratoriekonsulentordningen (fx betjening og indstilling af centrifuger
samt afpipettering af prøver herunder korrekt mærkning af glas).
Ændringen forenkler også arbejdsgangene i laboratoriet, hvilket mindsker risikoen for fejl.
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