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På gensyn til DEKS Brugermøde 2022  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

DEKS Brugermøde 2022 finder sted den  

14. og 15. september 2022 i Sønderjylland 

på hotel Alsik i Sønderborg.  

Her er der blandt andet mulighed for besøg 

på Sygehus Sønderjylland.  

Information om DEKS Brugermøde vil løben-

de blive opdateret på DEKS.dk 

 

 

Vejledninger til DEKSonline 

Vidste du, at du kan finde vejledninger til for-

skellige funktioner i DEKSonline på deks.dk? 

I øjeblikket er der vejledninger til: 

• Metodeoplysninger – hvordan de  
oprettes og ændres 

• Resultatindberetning 

• Bestilling af EQA-programmer og  
materialer 

• Afmelding af EQA-programmer 

Du finder vejledningerne her: 

  

  

  

  

  

 
 Karin Heidemann 
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Forsendelser fra Storbritannien 

Tak for god IFBLS 2021 kongres 

Vi siger tak for nogle gode dage ved IFBLS 

2021 kongressen med mange spændende 

foredrag, flotte og interessante posters, ud-

stillinger og muligheden for igen at netværke 

fysisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKS Brugermøde 

14. og 15. september 2022 

 

Har du eller din kollega en god idé til et 

spændende emne eller en god foredrags-

holder, så send os endelig en mail på 

DEKS@deks.dk mærk mailen 

”Ide til Brugermøde 2022”  

http://www.deks.dk/
mailto:DEKS@deks.dk
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Udfordringen er dog, at når EQA-prøver sendes 

med almindelig post, bliver pakkerne ofte stop-

pet i tolden, da PostNord som udgangspunkt 

behandler alle pakker, som privatpost og al 

privatpost skal toldbehandles.  

Årsagen er, at postsystemet i Storbritannien 

endnu ikke ”ved” at Storbritannien er udenfor 

EU, og dermed kan systemet ikke give Post-

Nord de rette oplysninger. Hvis prøverne sen-

des med kurer, går det fint, da kurerne kan finde 

ud af at kategorisere pakkerne rigtigt. 

Løsningen er således, at alle prøver fra Storbri-

tannien, sendes med kurer. For nogle leveran-

dører vil en midlertidig løsning være at sende 

prøverne til DEKS, og vi vil så videresende til de 

danske laboratorier – denne omstilling arbejdes 

der på. Andre leverandører vil sende med kurer 

direkte til de danske laboratorier, og nogle leve-

randører prøver fortsat på at finde en løsning 

med det almindelige postsystem.  

Vi følger udviklingen sammen med vores sam-

arbejdspartnere i Storbritannien og prøver  

løbende at finde den bedste løsning, så prøver-

ne kan komme frem så hurtigt og billigt som  

muligt. 

Toldopkrævninger 

DEKS betaler ikke toldopkrævninger. Nogle la-

boratorier har oplevet at få brev fra PostNord 

om  opkrævning af importmoms og ekspediti-

onsgebyr til PostNord. Hvis man vælger ikke at 

betale, bliver prøverne sendt retur til afsender, 

og afsender vil om muligt sende nye prøver  

afsted. 

Commercial invoices/proforma faktura 

Det er ikke en faktura, der skal betales. Nogle 

laboratorier modtager ”commercial invoice” i 

forbindelse med forsendelse fra fx Storbritanni-

en. Fakturaens opgave er at give en fuld over-

sigt over forsendelsens indhold og anvendes 

som tolddokument. 

Gitte Henriksen 

 

  

INR-POCT - Ekstern kvalitetssikring (EQA)  

til CoaguChek 

DEKS anbefaler, at man anvender programmet 

fra ECAT til ekstern kvalitetssikring af POCT-

INR på CoaguChek 

Baggrund for anbefaling: 

• Der er tillagte referenceværdier  

• Kontrolmaterialet er patientlignende i form af 
humane frysetørrede prøver 

• DEKS har mulighed for at få rå-data, så vi 
kan vurdere de danske resultater og  
vurdere lot-til-lot variation 

• Vi kan sende prøvematerialerne ud fra DEKS, 
med informationer på dansk 

Indberetning af resultater sker på ECATs hjem-

meside, og man får med det samme at vide, 

hvordan man ligger i forhold til referenceværdi-

en og den tilladte usikkerhed. 

Der er fire udsendelser om året – en i hvert 

kvartal og der kommer en fælles kvartalsrap-

port, hvor man kan se, hvordan andre perfor-

mer, og om der er lot-til-lot forskelle. 

Prøvematerialet kan kun analyseres på 

CoaguChek (alle typer).  

Har man andre INR-POCT-udstyr, kan man 

kontakte DEKS for hjælp til at finde et andet 

program. 

Gitte Henriksen og Karin Heidemann 

 

Forsendelser fra Storbritannien 

Grundet Brexit og de nye europæiske moms-

regler skal der betales moms af alle varer, der 

bliver sendt fra lande udenfor EU. Der skal ikke 

betales ”told af terapeutiske stoffer fra menne-

sker”, det vil sige fx blod og serum, som sendes 

til hospitaler, laboratorier og institutter.  

Der skal derfor ikke betales told af prøver til 

ekstern kvalitetssikring (EQA). 


