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Information fra DEKS 
 

DEKS holder stadig åben 

DEKS arbejder også hjemme disse dage, men du kan stadig få hjælp og prøvematerialer:  

Kontakt DEKS på deks@deks.dk, hvis du har brug for os. 

  

Modtaget prøvemateriale betyder ikke, at man skal analysere med det samme 

Forskellige udenlandske eksterne kvalitetssikringsorganisationer har valgt at sende 

prøvematerialer til april udsendelser i marts måned. Husk at se i følgebrevet hvornår resultater 

skal indberettes, og hvordan prøverne bør opbevares.  

Flere organisationer har ændret udsendelser, forlænget indberetningstid eller annulleret flere 

udsendelser, fx har Labquality sendt prøvematerialer ud i marts til alle udsendelser for både 

marts og april.  

UK NEQAS mikrobiologi har besluttet at suspendere alle planlagte EQA-udsendelser fra april 

2020 indtil videre. 

UK NEQAS Cardiac Markers sender prøver til april udsendelsen i denne uge. 

  

Deltagerne skulle have fået direkte besked af de udenlandske leverandører der har meldt 

sådanne oplysninger ud. Når DEKS bliver informeret, sætter vi de vigtigste ændringer på 

”Nyheder” på deks.dk. Ved tvivl må man endelig kontakte DEKS, så undersøger vi sagen. 

  

POCT til corona 

Hvorvidt POCT til coronavirus er kommet til Danmark vides ikke, men i Norge ved man, at det 

er på vej. De POCT der kendes, virker ved at man detekterer kroppens immunrespons på 

virussen i form af immunoglobuliner (IgG og IgM), man påviser altså ikke virussen direkte som 

ved PCR.  

Fra NOKLUS lyder det, at testene giver svar inden for 10 minutter og at de derved er 

attraktive, men man ved ikke, hvor gode testene virkelig er, eller om man kan stole på et 

positivt svar. Pas på med falsk negative svar; det man ved med sikkerhed er, at de ikke kan 

bruges til at udelukke infektion i inkubationsperioden eller den akutte fase. Læs mere på: 

https://www.noklus.no/aktuelt/2020/mars/utproving-av-hurtigtester-for-koronavirus/ 

 

QCMD program 4278 UK 

QCMD har et program 4278 UK - Coronavirus SARS-CoV-2 der forventes at blive sendt midt i 

april. Det er Inaktiveret coronavirus SARS-CoV-2 og der sendes 1 mL kultur og/eller 

frysetørret materiale. Programmet koster 3740 kr. ex. moms. Skriv gerne snarest til DEKS 

(deks@deks.dk) hvis I ønsker at deltage i dette program. 
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