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Forord

Af laboratoriekonsulent Erling Birkemose, LKO Odense

Velkommen til denne udgave af Årsberetning 
fra LKO-OUH, Svendborg og Odense

Her er afsnit om de daglige procedurer i laboratoriekonsulentordningerne 
og om nye tiltag både på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA) Svendborg, 

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF) Odense.

Vi vil også byde velkomment til vores nye laboratoriekonsulenter, 
Dorthe Madsen og Christina Myrén, der begge er ansat som 

laboratoriekonsulenter ved KBA Svendborg i 2018, 
samt Sindu Guneshan, som er ansat ved KBF Odense, 

også i 2018. Alle tre er erfarne bioanalytikere.

Vi vil også byde velkommen til Preben Vestergaard, 
som er ny praksiskonsulent på området. 

Preben præsenterer sig selv i et af afsnittene.

God fornøjelse!

Erling Birkemose
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LKO-styregruppe
Af laboratoriekonsulent Erling Birkemose

LKO-styregruppens medlemmer er sammensat af overlæger fra LKO-laboratorierne i Region 
Syddanmark, repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter for laboratorie-
konsulenterne i Region Syddanmark, sekretær fra Praksisafdelingen. Kontorchef Frank 
Ingemann Jensen fra Praksisafdelingen er formand for LKO-styregruppen.

LKO-styregruppen har det overordnede an-svar for at afstikke rammer og mål for LKO i regi- 
onen, så der ydes samme service og stilles samme krav til LKO i hele regionen.

LKO-styregruppen ser f.eks. på, om der opnås tilfredsstillende resultater i forhold til de kvali-
tetskrav, de praktiserende læger skal opfylde for de biokemiske og mikrobiologiske undersø-
gelser, der udføres, for at kunne modtage ydelser herfor.

Laboratorie-
konsulentordningen 
– praksiskonsulenten, 

OUH Odense
Af praksiskonsulent Preben Vestergaard 

Mit navn er Preben Vestergaard. Jeg har fra sommeren 2018 været praksiskonsulent på KBF. 
Det har været spændende at deltage i arbejdet, hvor jeg på diverse møder har oplevet, 
hvor meget ex kvalitet i prøvetagning og håndtering af laboratorieprøver fylder på afdelingen. 
Efter bedste evne har jeg forsøgt at bidrage med synsvinkler omkring diverse emner, set 
fra almen praksis' side. Jeg oplever, at samarbejdet mellem KBF og almen praksis fungerer 
særdeles godt, og afdelingen er god til at komme med udmeldinger til almen praksis, når der 
sker ændringer. Jeg hører stort set ingen klager fra mine praktiserende lægekollegaer. Det kan 
selvfølgelig være et udtryk for, at man ikke kender til eller bruger ordningen, så jeg vil gerne 
opfordre til, at man kontakter mig, såfremt der opstår problemer. På den måde kan jeg via 
dialog med KBF få problemerne italesat og forhåbentlig løst, så det kan komme alle til gode. 
Navne og e-mails på alle praksiskonsulenter findes på sundhed.dk. 
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LKO 
Klinisk Biokemisk Afdeling, 

Svendborg

Ledende overlæge 
Steen Antonsen

Laboratoriekonsulent
Birgitte Haack

Laboratoriekonsulent
Christina Myrén

Laboratoriekonsulent
Dorthe Madsen

Laboratoriekonsulent
Erik Jensen
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Hvem er vi?
LKO Svendborg består her i starten af 2019 af led- 
ende overlæge Steen Antonsen samt 4 laborato- 
riekonsulenter Dorthe Madsen, Christina Myrén,  
Birgitte Haack og Erik Jensen. 

Steen, Birgitte og Erik har været med til at passe bu-
tikken i en del år, hvorimod Dorthe og Christina først 
er startet som konsulenter i 2018, de er dog begge 
erfarne bioanalytikere. Inge Tornhøj, som tidligere 
var laboratoriekonsulent, er overgået til en stilling 
som afdelingsbioanalytiker for Sekretariatet ved KBA.

Aktiviteter
I oktober 2017 blev der afholdt et fyraftensmøde for 
praksispersonale. Indholdet var baseret på ønsker dels 
fra praksis og dels emner, som vi syntes var vigtige:

» Hvordan optages et korrekt ekg?
» Hvad er meningen med kvalitetssikring i praksis?
» WebReq – diverse småting, bl.a. om profilerne til  
 MUP/MAS
» Hvad kan vi bruge utilsigtede hændelser til?
» Rundvisning på laboratoriet

Alle praksis har endvidere fået deres regulære årlige 
besøg af en laboratoriekonsulent. Vi har desuden 
haft en del ekstra besøg hos praksis efter behov, 
det kan f.eks. være i forbindelse med indstilling 
af et mikroskop.

Vi har også et stående tilbud til praksis om undervis-
ning af nyt praksispersonale, som rigtig mange har 
benyttet sig af. Undervisningen foregår her på labo-
ratoriet, hvor vi giver en kort introduktion til blod-
prøvetagning og gennemgår alle de præanalytiske 
faktorer. Vi har specielt gjort meget ud af at fortælle 
praksis, at tilbuddet også gælder uddannelseslæger. 
Dem har der også været nogle stykker af.

Kvalitetssikring i praksis
I arbejdet med kvalitetssikring har vi fokuseret på 
at optimere praksis’ deltagelse – både hvad angår 
kvantitet og kvalitet. Udover antal har vi haft fokus 
på, at resultaterne af kontrolprøverne ligger i rele-
vante niveauer. 

Hvis vi ser på den samlede deltagelse, ser det fint 
ud hos langt størstedelen af praksis. Der er desværre 
en mindre gruppe af praksis, som ikke har indsendt 
det krævede antal kontroller. Nogle praksis har været 
udfordret af skiftende personale, som har betydet, 
at kvalitetssikringen i en periode har haft lav priori-
tet, men hvor det dog ser ud til at gå i den rigtige 
retning nu. Desværre er der også enkelte praksis, der 
gentagne gange år efter år hænger i bremsen.

Kvalitetssikring i kommunale akutteams
Regionen har besluttet, at de POCT-analyser, der ud-
føres af sygeplejersker i de kommunale akutteams, 
skal kvalitetssikres. Der er indgået aftaler mellem 
LKO og nogle kommuner om et samarbejde om-
kring kvalitetssikring. Vi er endnu ikke nået så langt, 
men der foreligger et stort arbejde med oplæring af 
personale, både i prøvetagning, rekvirering af paral-
lelkontrol i WebReq samt registrering af parallelkon-
troller i LKO-databasen. Denne opgave ser vi som en 
naturlig fortsættelse af arbejdet med kvalitetssikring 
af analyser i praksis.

Utilsigtede hændelser
LKO sørger for registrering og indberetning af de 
utilsigtede hændelser, der sker i praksis. Dvs. vi 
registrerer de ting, der bliver opdaget, der vil nok 
altid være et ukendt antal fejl, der aldrig opdages. 
Heldigvis kan vi konstatere, at antallet af utilsigtede 
hændelser i praksis gennem de seneste år er faldet. 
De fejl, der registreres, sker typisk i forbindelse med 
patientidentifikation og forskellige praktiske fejl i 
forbindelse med prøvetagning eller efterbehand-
ling/opbevaring/forsendelse. Vi bestræber os på at 
handle hurtigt, og tager kontakt til praksis for at få 
udredt et hændelsesforløb, mens det stadig er i frisk 
erindring hos det involverede personale.

Fakta
Regionen har besluttet, at de POCT-analyser, 

der udføres af sygeplejersker i de kommunale 
akutteams, skal kvalitetssikres

Fakta
Alle praksis har fået deres regulære 

årlige besøg af en laboratoriekonsulent
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LKO 
Afdeling for Klinisk Biokemi 

og Farmakologi, Odense

Praksiskonsulent, KBF
Preben Vestergaard

Overlæge 
Mads Nybo

Laboratoriekonsulent
Erling Birkemose

Laboratoriekonsulent
Dorthe Eva Tinch

Laboratoriekonsulent
Dorte Viborg Jæpelt

Laboratoriekonsulent
Sindu J. Guneshan

Lægesekretær
Gitte Nielsen

Laboratoriekonsulent, Yokelin Chan samt praksiskonsulent, Flemming Østerby er fratrådt deres stillinger.



11

Pilotpraksis

Af overlæge Mads Nybo

Med afsæt i de mange tiltag, der er på vej med rele-
vans for almen praksis, har KBF ønsket at etablere et 
tættere samarbejde med et begrænset antal prakti-
serende læger, der kan fungere som pilot-praksisser 
med mulighed for afprøvning af diverse tiltag, inden 
de implementeres i fuld skala. De udvalgte praksis-
ser vil selvfølgelig også få glæde af et lidt tættere 
samarbejde med laboratoriet, mens KBF kan benytte 
det til at forbedre tiltagene (eller måske helt aflyse 
dem?), inden de udrulles til alle praksisser.

KBF har derfor på baggrund af geografi, praksisstør-
relse og andre parametre etableret et samarbejde 
med fem praksisser, og en del småprojekter er 
allerede under afprøvning eller i planlægningsfasen. 
Således er temperaturovervågning af blodprøver-
ne indledningsvist blevet undersøgt i de udvalgte 
praksisser, og aktuelt pågår et projekt med automa-
tisk prøveglasbestilling. Mulige fremtidige projekter 
er brug af glasmærkningsautomat (forår 2019) og 
samarbejde omkring en brugervenlig instruks for 
blodprøvetagning og -forsendelse (efterår 2019).

Laboratorienyt
Af overlæge Mads Nybo

Fra begyndelsen af 2018 er informationsfolderen 
”Laboratorienyt” blevet udsendt til alle praksis, som 
sender prøver til KBF. Planen er, at det udsendes 
hvert halve år, og forhåbningen er, at det ikke kun 
vil indeholde information fra KBF, men også fra 
andre laboratorieafdelinger på Odense Universitets- 
hospital, dvs. Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Immuno- 
logi og Klinisk Patologi.

Formålet med skrivelsen er at informere om nye 
tiltag og/eller ændringer i daglige rutiner, således 
at praksis får det bedst mulige ud af samarbejdet. 
Det er også håbet, at hver lægepraksis bliver mere 
bevidst om eget forbrug af analyser samt får indsigt 
i variationen i dette forbrug mellem lægepraksisser. 
Håbet er selvfølgelig, at denne større bevidsthed om 
anvendelse af analyser gør brugen af disse mere 
økonomisk samt øger den kliniske nytteværdi.

Til dato er der udkommet tre numre, hvor indholdet 
har spændt fra information om specifikke analyser 
(D-vitamin, HbA1c) over praktisk information om 
SKUP, MIKAP og D-dimer-måling til information om 
nye projekter rettet mod almen praksis, nemlig 
temperaturovervågning og automatisk glasbestilling. 
Som anført opfordres andre laboratoriespecialer 
løbende til at bidrage med indlæg, da forhåbningen 
er, at folderen kan fungere som et informationsor-
gan for alle laboratorier.

Fælles for alle numrene er, at de indeholder en op- 
fordring til, at praksis udforsker sit eget analysefor-
brug for en udvalgt analyse vha. opslag i en Excel-fil, 
hvilket kræver et specifikt praksisnummer (da man 
som udgangspunkt kun får adgang til sine egne 
forbrugsdata). Dette har skabt nogle udfordringer, 
da ikke alle kan eller vil håndtere Excel-filer, lige- 
som behovet/ønsket er vidt forskelligt fra praksis 
til praksis: Nogle praksis har således allerede fore-
spurgt, om de ikke kan få adgang til alle deres  
egne lab-data og ikke kun for udvalgte analyser. 
Vi vil fremadrettet se på, hvordan dette ”værktøj” 
kan udnyttes bedst muligt.

Fakta
Nogle praksis har forespurgt, 
om de ikke kan få adgang til 

alle deres egne lab-data og ikke 
kun for udvalgte analyser

Fakta
Temperaturovervågning af 

blodprøverne er blevet undersøgt 
i udvalgte praksisser



Kvalitetssikring

Af laboratoriekonsulent Dorte Viborg Jæpelt 

LKO Database Danmark har været i brug i 4 år. 
Størstedelen af praksis opfylder deltagelsespligten, i 
forhold til at indsende parallelkontroller en gang om 
måneden på de analyser, som udføres i praksis.

I 2018 blev der udarbejdet en elektronisk brugervej- 
ledning til almen praksis mht. indtastning af pa-
rallelkontroller. Brugervejledningen kan findes på 
Sundhed.dk under Laboratoriekonsulentordningen, 
OUH, Odense.

Der sker løbende opdateringer, så databasen frem-
adrettet bliver mere brugervenlig, bl.a. arbejdes der 
på at praksis kun skal indtaste egne praksisværdier i 
WebReq og ikke som i dag, hvor indtastningen sker 
både i LKO-databasen og i WebReq.

Endvidere er der i 2016 – 2018 udsendt 10 informa-
tionsbreve fra LKO. Alle informationerne findes på 
Sundhed.dk under Laboratoriekonsulentordningen. 

I 2017 skete en ændring i forbindelse med ”erstat-
nings CPR-nummer”. Det kan der også læses mere 
om på Sundhed.dk

BIOKAP under LKO Database Danmark
Af laboratoriekonsulenterne Erling Birkemose
og Sindu J. Guneshan

BIOKAP er det værktøj, vi bruger til måling af den 
opnåede kvalitet for målinger af glukose, hæmoglo-
bin, CRP, INR og leukocytter, der foretages på patien-
ter i almen praksis. Dette gøres ved hjælp af indsen-
delse af resultater og prøver fra parallelanalysering.

Hvert ½ år indsender laboratoriekonsulenterne en 
samlet oversigt over den opnåede kvalitet til 
LKO-styregruppen.

Vi arbejder på at gøre indberetningen af resultaterne 
i praksis nemmere end i dag, hvor der skal indtastes 
resultater i både LKO-databasen og i Webquality.

12

Fakta
Vi arbejder på at gøre 

indberetningen af resultaterne 
i praksis nemmere

Laboratoriekonsulent Dorthe Eva Tinch og Laboratoriekonsulent Sindu J. Guneshan
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Kursusaktiviteter

Af lægesekretær Gitte Nielsen

2016 LKO kursusdag for praktiserende 
læger og deres personale

Det blev besluttet, at den årlige kursusdag 
for praktiserende læger og deres personale 
fremover skulle afholdes hvert andet år.

I 2016 blev kursusdagen afholdt tirsdag den 9. 
februar på Frederik Vl’s Hotel, hvor 77 praksis- 
personaler deltog i dagen.

Konceptet har været det samme som tidlige-
re år, hvor der kunne vælges to af følgende 
temaer: 

» Urindyrkning og resistensbestemmelse
» Resistente mikroorganismer, infektions-
 hygiejniskeprincipper og håndtering  
 af MRSA
» Prøvetagning og præanalyse 
» KMA – Rekvirering og tolkning af prøvesvar
» KBF – Udredning og tolkning
» Ekg

Plenumindlægget i 2016 omhandlede akkre-
diteringsprocessen i praksis og blev afholdt af 
speciallæge i almen medicin Ole Nørskov

2016 Mikroskopikursus

I april blev afholdt 2 mikroskopikurser. Et, som 
henvendte til sig til personale, som ikke var 
vant til at mikroskopere, og et til personale 
med erfaring i mikroskopi, som havde brug for 
en genopfriskning. Kurserne blev afholdt i lo-
kaler på KMA, hvor overlægerne Anette Holm 
og Flemming Rosenvinge underviste. Der var 
henholdsvis 17 og 15 deltagere på kurserne.

2017 ekg

På grund af nedsat personalemæssige ressour-
cer blev der i 2017 kun afholdt et ekg-kursus 
den 8. november, hvor der var 14 deltagere. 
Undervisningen foregik i KBF’s egne lokaler, 
hvor laboratoriekonsulenterne Dorte V. Jæpelt 
og Dorthe Eva T. Hansen underviste. 
Kurset henvendte sig til deltagere i basal 
ekg-optagning, hvor formålet var, at kursus-
deltagerne fik den grundliggende viden og 
færdigheder, som er en forudsætning for 
selvstændigt at planlægge og udføre ekg- 
optagelse på en sikker og korrekt måde.

2018 LKO kursusdag for praktiserende 
læger og deres personale 

Traditionen tro blev kursusdagen afholdt på 
Frederik VI’s Hotel, hvor der var 82 tilmeldin-
ger til dagen. Programmet fordelte sig over 
følgende emner: 

» Urindyrkning og resistens 
» Laboratorieinformation OUH: AKP, KBF, 
 KIA, KMA
» Mikroskopi af urin 
» Korrekt blodprøvetagning og laboratorieudstyr 
» Lungefunktion 
» Hjertestop

Plenumindlægget blev afholdt af overlæge 
Mads Nybo og reservelæge Lene Rosenberg, 
Afdeling KBF. Indlægget omhandlede opfølg- 
ning på rationel diagnostik, permanent tem-
peraturlogning i praksis og transportbiler, samt 
hvad er på vej. 

Fakta
I 2016 blev der afholdt 2 mikroskopikurser. Et til personale, som ikke var vant 

til at mikroskopere, og et til personale med erfaring i mikroskopi
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2018 ekg-2 – Hvordan læses et ekg bedst? 
Fortolkning af ekg og diagnosticering af 
sygdom

Kurset var tilrettelagt i samarbejde med 
Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH, hvor under-
viserne var overlæge Finn Lund Henriksen, 
Afdeling B, og afdelingslæge Jesper Farup 
Revsholm, Afdeling KBF.

Formålet med undervisningen var, at deltag- 
erne opnåede viden om at læse ekg’er, der 
forekommer ved de sygdomme, som visiteres, 
muligvis udredes og behandles i almen praksis. 

Med undervisningen var forventningen, at 
kursisterne fik et indgående kendskab til ekg- 
tolkning ved følgende tilstande: Besvimelse, 
uro i brystet, brystsmerter og åndenød.

Der blev gennemgået ekg’er med følgende 
tilstande:

» Atrioventrikulært blok
» Syg sinusknude syndrom 
» Langt QT-syndrom
» Supraventrikulære/ventrikulære 
 ekstrasystoler
» Atrieflimren og atrieflagren
» ST-elevations AMI, Non-ST-elevations AMI
» Ustabil/stabil angina pectoris 
» Perikarditis, hypertrofi og højresidig/
 venstresidig grenbloks konfiguration

Der var flot søgning til kurset, som blev 
afholdt i lokaler på Afdeling KBF – i alt 42 
praksispersonaler deltog. 

2018 Rundvisning på KMA og Afdeling KBF

I oktober blev dørene til de to laboratorieaf-
delinger slået op for 53 personaler i almen 
praksis. Her fik deltagerne muligheden for at 
få et indblik i, hvordan analyseapparaturet 
fungerer, og hvordan personalet på de to 
afdelinger håndterer de urin- og blodprøver, 
som udtages i lægehusene. 

Inden selve rundvisningen havde begge 
afdelinger et lille oplæg med information til 
praksis. KMA informerede om fokus på afbry-
delse af smitteveje – er der bakterier i almen 
praksis? På Afdeling KBF var der information 
omkring det nye udstyr, og hvilken betydning 
det har for praksis.

Oplæring af nyt praksispersonale 

Afdeling KBF tilbyder løbende oplæring af nyt 
praksispersonale, hvor praksis kan henvende 
sig til deres laboratoriekonsulent og aftale en 
dag, hvor nyansatte kan komme ind på afde-
lingen og få oplæring i præanalytiske forhold, 
håndtering af blodprøver og selve blodprøve- 
tagningen.

Forventninger til 2019 og 2020

Af overlæge Mads Nybo

De kommende år skal gerne byde på et øget samar-
bejde mellem KMA og KBF laboratorierne, for så vidt 
angår prøveforsendelse og -håndtering. Aktuelt for-
søger vi at afdække, om der kan foregå transport af 
prøver fra KBF til KMA via rørpost eller slangesystem, 
og ligeså om dette kan håndteres automatisk via en 
robotløsning på KBF. Dette er også relevant mhp.  
NytOUH, hvor de to afdelinger kommer til at ligge 
klos op ad hinanden. Andre indsatsområder kan 
være POCT-analyser i almen praksis – udnyttes de 
godt nok eller måske for meget? Og endelig plan-
lægges et kvalitetsprojekt, der som udgangspunkt 
skal se på prøvetagningskvalitet, men som også kan 
inddrage både kvalitet af urinopsamling og dyrk-
ning/resistens-undersøgelse udført i almen praksis.

Fakta
Afdeling KBF tilbyder løbende 

oplæring af nyt praksispersonale
hvor praksis kan henvende sig til 

deres laboratoriekonsulent



15

Lægesekretær Gitte NielsenLaboratoriekonsulent Dorthe Eva Tinch

Overlæge Mads Nybo

Laboratoriekonsulent Sindu J. Guneshan

Laboratoriekonsulent Dorte Viborg JæpeltLaboratoriekonsulent Erling Birkemose

Afdelingslæge Jesper Farup Revsholm ved 
undervisning i ekg2

Universitetshospital, Odense

Fakta
Regionsrådet godkendte i 2008 

etableringen af en regional 
Laboratoriekonsulentordning (LKO)

Fakta
Informationer og tidligere 

kursusmateriale fra LKO findes 
på Sundhed.dk



Region 
Syddanmark

Afdelingsledelserne
på hospitalerne

Praksis-
udvalget

Afdelingsledelserne

Klinisk biokemiske 
afdelinger 

Klinisk mikrobiologiske
 afdelinger

Samarbejds-
udvalget

Tværgående specialer
Praksiskonsulenter (PKO)

De 5 
Laboratorie-

konsulentordninger 
(LKO)

OUH, Odense

OUH, Svendborg

Sydvestjysk Sygehus

Sygehus Lillebælt

Sygehus Sønderjylland

LKO-styregruppen
Ledende overlæger 

Klinisk biokemiske 
afdelinger

Klinisk 
mikrobiologiske 

afdelinger

Samarbejdsrelationer 
LKO Region Syddanmark

Fakta
Til hver af de 5 LKO er der ansat laboratoriekonsulenter, 
som varetager den daglige kontakt til almen praksis samt 

forestår laboratoriekonsulentbesøgene 
i de enkelte lægepraksis


