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Kommissorium vedr. DEKS faglige rådgivningsgruppe 

DEKS’ formål 

DEKS’ formål er - vha. eksterne kvalitetssikringsprogrammer - at øge pålidelighed af 

laboratoriemedicinske undersøgelser for dermed at øge patientsikkerheden. DEKS’ primære 

aktiviteter er baseret på udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring af diagnostiske 

laboratorieundersøgelser, undervisning, rådgivning, standardisering og internationalt 

samarbejde. DEKS servicerer klinisk biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, 

klinisk fysiologi,  almen praksis og andre laboratoriemedicinske specialer efter behov.  

Baggrund 

Instituttet ”DEKS” er udsprunget af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi (DSKB). Årsagen til 

at instituttet blev oprettet var, at der var behov for at en organisation, som varetog de danske 

laboratoriers ønsker og behov til ekstern kvalitetssikring. For at DEKS bedst muligt kan 

varetage laboratoriernes interesser, er der oprettet en faglig rådgivningsgruppe bl.a. bestående 

af medlemmer fra de laboratoriefaglige selskaber, som på vegne af laboratorierne skal give 

input til DEKS.  

Organisatorisk 

DEKS er placeret som en enhed i Diagnostisk Center, Rigshospitalet. 

Medlemmer i DEKS’ faglige rådgivningsgruppe 

Jævnfør DEKS vedtægter består DEKS’ faglige rådgivningsgruppe af: 

- En formand som er centerdirektøren for Diagnostisk Center, Rigshospitalet  

- En overlæge udpeget af klinikledelsen ved klinisk biokemisk afdeling på 

Rigshospitalet  

- To medlemmer udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 

- Et medlem udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

- Et medlem udpeget af Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi 

- Et medlem udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Lederen af DEKS deltager i alle møder og stiller sekretariatsbetjening til rådighed. Hvis andre 

laboratoriespecialer ønsker at gøre brug af DEKS, er der mulighed for at få en plads i 

rådgivningsgruppen. 
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Gruppens arbejdsopgaver og formål 

Rådgivningsgruppen yder rådgivning i sundhedsfaglige spørgsmål i forhold til DEKS’ 

ydelser. 

 

For at DEKS kan opfylde formålet og yde den rigtige service, er det vigtigt, at den faglige 

rådgivningsgruppe informerer DEKS om laboratoriernes behov og ønsker.  

Opgaver for rådgivningsgruppen: 

 Komme med ønsker til nye EQAprogrammer, ændringer til indhold i 

EQAprogrammer og anbefalinger omkring hvilke EQAprogrammer, der er bedst for 

de danske laboratorier at deltage i.  

 Vurdere forslag fra DEKS - på vegne af laboratorierne/de faglige selskaber 

 Komme med input til indhold og finde foredragsholdere til DEKS årlige kongres: 

DEKS Brugermøde, særligt til de specialespecifikke sessioner. 

 Deltage i et til to årlige møder i rådgivningsgruppen.  

 Eventuelt deltage i møder med DEKS’ udenlandske samarbejdspartnere - andre EQA 

organisationer, hvor der hentes EQAprogrammer til de danske laboratorier (eller 

udpege en egnet mødedeltager). 

 

Godkendt af DEKS’s faglige rådgivergruppe på mødet den 4/10-2016 

 

 


