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Ny HK20 HbA1c, Human langtidskontrol 

HK17 HbA1c erstattes af HK20 HbA1c. 

Niveauet er ca. 48 mmol/mol og der er 12 glas á 

0,2 mL frysetørret hæmolysat af humant blod. 

Du bestiller materialet på programnummer  

2232 DK. 

Karin Heidemann 

 

 

Non-invasive fetal RhD genotyping 

Rigshospitalets immunologiske afdeling og 

DEKS har første fælles udsendelse af kvalitets-

sikringsprogrammet for non-invasiv føtal RhD 

genotyping. Målingen er vigtig, da den anven-

des til at undgå at RhD-negative gravide sættes 

i unødig behandling med anti-D immunoglobu-

lin, hvis fostret også er RhD negativt. 

Målgruppen er kliniske immunologiske afdelin-

ger i udlandet og i Danmark. 

Der er 1 udsendelse à 2 prøver pr. år. 

Programmets ekspert er Frederik Banch  

Clausen fra Rigshospitalet. 

Programmet har programnummer 4268 DK og 

du er velkommen til at kontakte  

morten.pedersen@deks.dk hvis du vil vide  

mere. 

Morten Pedersen 

 

EQA program til POCT antigentest til SARS-

CoV-2 

Labquality har i 2021 et nyt program til POCT 

antigentest til SARS-CoV-2 (Covid-19).  

Der er 4 udsendelser med to prøver pr. udsen-

delse. Pris for deltagelse er 9.740 kr. 

For deltagelse send besked til deks@deks.dk. 

Gitte M. Henriksen 
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Programmer og Materialer 2021 

Kataloget for 2021 kan nu ses her eller på 

DEKS.dk. 

Nye programmer 

Du kan finde information omkring nye opret-

tede programmer på side 11-14. 

Heriblandt et program til Non-invasive fetal 

RhD genotypning, som du også kan læse 

om i denne udgave af DEKSinformerer.  

UK NEQAS 

Husk at UK NEQAS kører deres kalenderår 

fra april til marts året efter. Hvis du bestiller 

et nyt program fra dem, kommer første ud-

sendelse således først efter april 2021.  

Ligeledes, hvis du afmelder et program fra 

UK NEQAS, deltager du til og med marts 

2021. 

Karin Heidemann/Nanna Larsen 
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Nyt fra SKUP 

Evaluering af POCT antigentest til SARS-CoV-2  

SKUP er i øjeblikket i gang med afprøvning af 

flere antigen-baseret hurtigtest for SARS-CoV-2 

(COVID-19), og vi er spændte på resultaterne. 

Så snart vi har resultaterne fra afprøvningerne, 

vil rapporten kunne ses på www.skup.org. Hvis 

du skal til at benytte hurtigtest til påvisning af 

COVID-19, så husk at spørge producenten, om 

testen er SKUP afprøvet.  

 

Nyeste rapporter og afprøvninger 

Der er blevet publiceret en rapport på cobas b 

101 for HbA1c og i næste uge vil cobas b 101 

for Lipid Panel blive publiceret. Der er afprøv-

ninger i gang for INR og glukose udstyr. 

Se mere på SKUP’s hjemmeside, 

www.skup.org, hvor man kan se de igangvæ-

rende afprøvninger og tilgå rapporter.  

 
Dår Kur 

 

 

 

 

Brexit og forsendelser fra UK 

Flere laboratorier har modtaget e-mail fra et 

par UKNEQAS’er om, at de skal sende  

deres EORI nummer (Economic Operators' 

Registration and Identification) til dem. 

DEKS har givet de to UKNEQAS’er besked 

om, at de skal anvende DEKS’ EORI num-

mer.  

Det er ikke helt afklaret, hvad Brexit vil bety-

de for importen af prøver til ekstern kvalitets-

sikring fra UK, men DEKS følger nøje, hvad 

der sker og er i kontakt med forskellige inte-

ressenter om dette. PostNord har bl.a. orien-

teret om, at der vil komme et Brexit Fee, 

men om det kun er for kurerforsendelser, og 

hvad gebyret vil lyde på, vides endnu ikke. 

Så snart vi i DEKS ved mere, vil vi orientere 

om det. Meld endelig tilbage til DEKS, hvis I 

hører mere om dette. 

Gitte M. Henriksen  

 

Hæmatologikonkurrence 

Efter 10 år med DEKS’ årlige hæmatologi 
konkurrence, er tiden inde til at afrunde den-
ne. Det skyldes at vi ikke længere kan få 
reference bestemmelse på B-Erythrocytter; 
antalk. som var en stor del af reference-
parametrene.  

Vi takker for 10 gode konkurrence år.  

Årets vindere ses på næste side. Diplomer-

ne bliver sendt til vinderne.  

Sanne Schou 

 

 

 

HUSK at du altid er velkommen til at 

kontakte DEKS, hvis du ikke finder et 

program, der passer til dit behov, så vil 

vi gøre, hvad vi kan for at fin-

de det til dig. 

http://www.skup.org
http://www.skup.org


 

 
Vindere af Hæmatologikonkurrencen 2020 

 Blodprøver og Biokemi, Horsens Regionshospital 

 Klinisk biokemisk afdeling, Holbæk Sygehus 

 Klinisk Biokemisk afdeling, Kalundborg Sundheds- og Akuthus 

 Klinisk biokemisk afdeling, Sygehusenheden, Nyborg, Odense Universitetshospital 

 Klinisk biokemisk afdeling, Sygehusenheden, Ærø, Odense Universitetshospital 

 Klinisk biokemi, Frederikssund, Nordsjællands Hospital 

 Klinisk biokemisk afdeling, Køge, Sjællands Universitetshospital 

 Klinisk Biokemisk afdeling, Steno Diabetes Center Copenhagen 

 Klinisk immunologi, Næstved Sygehus 

 Klinisk biokemisk afdeling, Hvidovre Hospital 

 Klinisk biokemisk afdeling, Hillerød, Nordsjællands Hospital 

 Blodprøver og Biokemi, Randers, Regionshospitalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetskrav på DEKS hæmatologikontrol for alle 4 udsendelser med referenceværdier,  

opfyldt på nedenstående komponenter:  

Udsendelse 07_2019, 09_2019, 03_2020* og 05_2020.  

 

B-Hæmoglobin(Fe); stofk.    < 5 % fra referenceværdi 

B-Erythrocytter; antalk.                            < 5 % fra referenceværdi 

B-Erythrocytter; volumen fraktion   < 4 % fra referenceværdi 

B-Erythrocyt; (MCV) entitisk vol.                   < 3 % fra referenceværdi 

Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); (MCH) entitisk stofm.    < 3 % fra referenceværdi   

 * B-Hæmoglobin(Fe); stofk. og B-Erythrocyt; (MCH) entitisk vol er ikke medtaget 

 

 Dette er sidste gang der bliver afholdt DEKS’ hæmatologi konkurrence 
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