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På næste side er en gengivelse af det opdaterede flowchart. Flowchartet er oprindelig beskrevet her DSKB-

NYT. 1-2018. 15-17. Fastsættelse af krav til analysekvalitet. Kjær, IM., et al. 

På de sidste sider er billeder af de eksempler der blev gennemgået under foredraget.  

 

  



Findes der nationale eller internationale krav eller outcomestudier, kravene bør 
baseres på? Hvis ikke, kan kravene baseres på nedenstående

Fysiologiske analytter Medikament 

Kendes den intraindividuelle biologiske variation?
Nej

CV%analysekrav ≤ 0,25*[(2T/t-1)/(2T/t+1)] *100
T = doseringsinterval 
t = halveringstid
Den kliniske anvendelse er afgørende for 
valg af CV%analysekrav

CV%analysekrav ≤ CV%individ* kcv

Ønskværdig kcv = 0,50 
Den kliniske anvendelse er 
afgørende for valg af CV%analysekrav:
• CV%analysekrav kan skærpes 
(optimal kcv = 0,25)
• CV%analysekrav kan mindskes 
svarende til analysens mulige 
præstation (state-of the art)

Er der områder udenfor referenceområdet hvor det er 
væsentligt med sikkerhed at kunne skelne to værdier?

Ja Nej

Kendes et referenceinterval med definerede 
øvre og nedre grænser?

Er der et terapeutisk interval?

NejJa Nej Ja

Er det væsentligt at kunne skelne et 
resultat fra en beslutningsgrænse?

JaNej
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Fastsættelse af krav til analysekvalitet

Kjær IM, Reinholdt B og Brandslund I, Sygehus Lillebælt

Hvis referenceintervallets 
bredde (RB) er defineret på 95% 
niveau svarer det til 4SD på 
populationen.

Den kliniske anvendelse er 
afgørende for valg af kb:
Optimal: kb = 0,125
Ønskværdig: kb = 0,250 
Minimum: kb = 0,375

Hvis CV%individ hverken kan 
findes i EFLM-databasen, 
Westgards database eller i 
litteraturen, må CV%individ

skønnes ud fra lignende 
analysekomponenter

Intet yderligereI det kritiske område er krav til CV:
CV%analysekrav ≤ DIFF%/2,77
DIFF% = (difference mellem to 
værdier der skal kunne 
skelnes)/(gennemsnittet af de to 
værdier)

Der vælges to værdier (”a” og ”b”), som det er 
klinisk relevant at kunne skelne. ”a” kan fx 
sættes til beslutningsgrænse eller en kendt 
grænse i referenceinterval/terapeutisk 
interval. Krav til bias fastsættes ud fra den 
maksimalt tilladelige total error (TE), som 
sættes svarende til differensen mellem de to 
værdier (TE = b-a). 

Absolut biasanalysekrav ≤ TE-
1,65*(CV%analysekrav*(a+b)/2/100)

Ved medikamentanalyser
anvendes terapeutisk interval 
(TB) i stedet for 
referenceinterval.

Den kliniske anvendelse er
afgørende for valg af kb:
Optimal: kb = 0,125
Ønskværdig: kb = 0,250 
Minimum: kb = 0,375

Intet yderligere
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Absolut biasanalysekrav ≤ (RB/4)* kb
Absolut biasanalysekrav ≤ (TB/4)* kb



 

 

 

For lægemidler kan man fx se her: Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in 

Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018 Jan;51(1-02):9-62. Hiemke C. et.al. 

(link: https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0043-116492.pdf ) 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0043-116492.pdf
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0043-116492.pdf


 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 

 

 




