
 

 

 
EQA-programmer til COVID-19 
 

Der findes flere EQA-programmer til COVID-19. 
I første omgang har DEKS oprettet disse to 
EQA-programmer: 

 4278 UK COVID-19/SARS CoV-2 (pilot), 
som indeholder inaktiveret Coronavirus 

 4282 UK COVID-19/SARS CoV-2 
Antistoffer (pilot) 

Der er på nuværende tidspunkt 9 danske  
deltagere i 4278 UK. 
Hvis du ønsker at deltage i andre programmer, 
kan du kontakte deks@deks.dk. 

Karin Heidemann 
 
 
Mulighed for forsendelse med kurer af  
EQA-program 3041 Hæmatologi  

Der har været laboratorier, som har oplevet for 
lang leveringstid eller manglende levering af  
EQA-materialet til 3041 DK Hæmatologi.  
Hvis I ønsker det, kan I mod betaling fremover 
få leveret med kurer fra dag til dag. 

Vi er i kontakt med forskellige kurerfirmaer.  
Prisen vil blive meldt ud lige så snart, vi har en 
færdig aftale. 
Kontakt deks@deks.dk, hvis I ønsker dette. 

Det er stadig muligt at få leveret materialet som 
vanligt.  

Sanne Schou 

 

HK19 Special erstatter HK12 Special 

HK12 Special erstattes af HK19 Special. Det 
vil fortsat være muligt at indberette resultater 
på HK12 Special, så længe DEKS finder det 
relevant.  

HK19 Special bestilles på produktnummer 
2229 DK. 

Du kan læse pakningsvedlægget her. 

Karin Heidemann 
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IFBLS2020/DEKS Brugermøde udsættes 
til den 24.-28. august 2021 

 

 

Som en følge af Covid-19 virus pandemien er 
verdenskongressen IFBLS 2020 udsat. 

Sikkerhed for deltagere, foredragsholdere, 
udstillere og sponsorer har højest prioritet. Derfor 
er kongressen udskudt til august 2021. Alle, der 
har planlagt at deltage eller ellers har tilknytning 
til kongressen, er blevet orienteret om det nye 
tidspunkt. 

Diagnostiske test og god kvalitet i laboratorie-
arbejdet spiller også en afgørende rolle i forhold 
til Covid-19. Forsknings- og diagnostiske 
laboratorier verden over, arbejder utroligt hårdt 
og der samles ny viden, som er vigtigt at dele i et 
internationalt forum. Derfor planlægges det at 
udvide programmet med sessioner, der har 
specifik fokus på Covid-19. 

Indtil vi mødes, kan du holde dig opdateret om 
IFBLS 2020 på www.deks.dk. 

Nanna Larsen 
 

 
Ny sekretær 

Vi byder velkommen til DEKS’ nye sekretær, Ina 
Jørgensen, som er ansat pr. 1. april.  
Ina vil ud over regnskab og ordrebehandling også 
varetage interne opgaver med IT. 

Gitte Henriksen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


