DEKSINFORMERER
DEKS Brugermøde 2022
den 21. og 22. september i Sønderborg
Vi glæder os til at se jer alle til DEKS Brugermøde
2022, hvor vi sammen skal fejre DEKS’ 25. års
jubilæum med besøg på Sygehus Sønderjylland i
Aabenraa og middag på Sønderborg Slot.
Programmets indhold er ved at falde på plads, og
det byder på mange spændende
laboratoriefaglige emner fx:
• Undervisning, med et eksempeldrevet fokus
på fastsættelse af kvalitetskrav og
referenceintervaller
• Muligheden for at høre nærmere om det
nye højteknologiske laboratorie i Gødstrup
med hæmatologi udstyr, der anvender
MAPSS teknologi
• Session om diabetes-diagnose, har vi en
sikker markør? Underdiagnosticeret og
korrekt diagnose med HbA1c markøren.
• Der vil også være spændende speciale
specifikke sessioner indenfor mikrobiologi,
immunologi og biokemi
Vi åbner Brugermødet onsdag med emnet
”fremtidens laboratorier”, hvor driftschef Brian
Faurskov og ledende overlæge Nete Hornung
fortæller om hvilke fordele og ulemper der er, når
afdelingsledelsen er fælles for alle laboratoriespecialer, eller når hvert speciale har sin egen
afdelingsledelse.
Torsdag afsluttes med plenumforedrag af
overlæge Henrik Rindom med emnet ”er
alkoholmisbrug en sygdom?”
Som altid er der firma-udstilling og rig mulighed
for at mødes med kollegaer fra hele landet.
Vi ser frem til meget snart at kunne præsentere
det fulde program – følg med på deks.dk
Tilmeld dig til Brugermødet her: Tilmelding
Vi ses i Sønderborg
Gitte Henriksen

Nyt fra SKUP
SKUP har offentliggjort en rapport om NADAL
COVID-19 Antigen Test.
Læse mere her: deks.dk/om-skup
Se rapporten på skup.org
Dår Kur
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Homocystein – nu med over 120 deltagere
Deltagerantallet for DEKS EQA-program
Homocystein er steget væsentligt, og er nu et af
DEKS største programmer med deltagere fra 20
forskellige lande. De nye deltagere inkluderer
lande som Argentina, Portugal, Belgien, Spanien
og Holland.
Dette er sket, fordi EQA-organisationen ECAT
Foundation har nedlagt deres Homocystein
program og henviser til DEKS.
Gitte Henriksen og Sanne Schou
DANAK fornyelsesbesøg
Den 23. marts havde DEKS besøg fra DANAK, da
det var tid til fornyelse af akkrediteringen.
Der blev fundet to små afvigelser.
DEKS havde ansøgt om udvidelse med tre EQAprogrammer:
• Celler i body fluid, 4248 DK
• Immundefekt flowcytometriske
markøranalyser, 4247 DK
• Non-invasive fetal RhD genotyping, 4268 DK
DEKS blev indstillet til fortsat akkreditering, og når
de to små afvigelser er lukket, kan der også
indstilles til udvidelse med de tre EQAprogrammer.
Karin Heidemann
Henvendelser omkring toldbehandling betaling af importmoms og ekspeditionsgebyr
DEKS modtager stadig henvendelser fra
laboratorier, der fortæller, at de har fået brev fra
PostNord angående betaling af importmoms og
ekspeditionsgebyr som følge af forsendelse fra
Storbritannien.
Der skal ikke betales importmoms, og dette kan
undgås ved at informere PostNord om, at de skal
anvende ”Procedurekode 4000C16” ved
toldbehandlingen.
Dette er leverandørerne også informeret om.
Desværre skal modtager betale
ekspeditionsgebyr for at få udleveret prøverne.
Hvis man vil undgå risikoen for at prøver bliver
stoppet i tolden er den eneste løsning desværre
forsendelse med kurer - kontakt DEKS hvis du
ønsker at ændre din forsendelse til kurer.
Gitte Henriksen
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Tabel 3
Viser deltagere i DEKS øvrige EQA-programmer

Top-10 over EQA-programmer med flest
danske deltagere
Deltager dit laboratorie også i disse programmer?
Vidste du at nedenstående 10 EQA-programmer
har flest danske deltagere (data fra DEKSonline
marts 2022). Seks er DEKS’ egne EQAprogrammer og fire er fra Labquality.
Tabel 1 viser deltagere i DEKS’ egne programmer
og tabel 2 viser programmerne fra Labquality. Der
er mange andre programmer med mange danske
deltagere, men tabel 1 og 2 viser de 10
programmer med flest danske deltagere.
Tabel 3 viser deltagere i DEKS’ øvrige EQAprogrammer.

Hæmatologi
3041 DK

Glukose (POCT) med ref. værdier
3809 DK

Almen urinkontrol program

Antal
Antal
danske deltagere
deltagere
i alt

53

57

41

42

Celler i body fluid
4248 DK

HK-serien, databehandling
2011 DK

Hæmoglobin (POCT)
3523 DK

Abnormal Hæmatologi
4291 DK

Absorbans Test plade
3003 DK

3033 DK

Non-invasive fetal RhD genotyping
4268 DK

Cystatin C, creatinin og eGFR
3345 DK

Immundefekt flowcytometriske
markøranalyser

Antal
Antal
danske deltagere
deltagere
i alt

22

73

22

39

21

41

21

21

14

14

13

24

12

132

8

40

6

40

6

32

4

4

4247 DK

Koagulation
3046 DK

39

42

Hydrogencarbonat og total CO2

26

37

25

25

CRP (POCT) med ref. værdier
referenceværdier

4131 DK

Methylmalonat

40

3728 DK

HIL-indeks og interferens

3034 DK

39

3055 DK

EQA-programnavn,
program ID

Homocystein

Tabel 1
Viser deltagere i DEKS’ egne programmer
EQA-programnavn
program ID
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Gitte Henriksen

3517 DK

Tabel 2
Viser deltagere i EQA-programmer fra Labquality
EQA-programnavn
program ID

Almen klinisk biokemi, 2 niveauer
3391 FI

Hæmoglobin A1c
3044 FI

Blodgas- og ionkontrol
3014 FI

CRP rutineudstyr
3010 FI

Antal
Antal
danske resultater
deltagere
i alt

38

175

36

93

35

455

33

259
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Møde i rådgivningsgruppen
DEKS har holdt møde med rådgivergruppen.
Rådgivergruppen er en vigtig kilde til faglige input
og er DEKS’ formelle kontakt til de faglige
selskaber. Aktuelt er DSKM, DSKI og DSKB
repræsenteret fra de faglige selskaber.
DEKS blev opfordret til at udbrede og assistere
mere med undervisning inden for kvalitetssikring
og SKUP, specielt så bl.a. specialister,
afdelingsbioanalytikere, introlæger og nye
kemikere også kan få vigtig viden om
kvalitetssikring.
Rådgivergruppen var enig i at mere systematisk
data- og vidensdeling af laboratoriers forskellige
erfaringer, afprøvninger og verificeringer af udstyr
herunder POCT-udstyr og lot evalueringer kunne
spare mange arbejdstimer på hvert laboratorie.
DEKS vil derfor undersøge nærmere, hvordan vi
kan assistere i den forbindelse.
Rådgivergruppen anbefalede, at DEKS fortsætter
arbejdet med at udvikle ekstern kvalitetssikring til
specialer og områder, der mangler det.
Rådgivergruppen kom også med input til dette og
næste års Brugermøde, og til de områder som
DEKS har et særligt fokus på i 2022 herunder itudvikling, nye programmer, formidling og
forskelligt samarbejde med nationale og
internationale arbejdsgrupper.
Rådgivergruppen opfordrede desuden til, at
DEKS søgte flere input ved at oprette en
interesse-brugergruppe med personer, der har
det daglige ansvar for ekstern kvalitetssikring.
Morten Pedersen og Gitte Henriksen
DEKS holder lukket fra mandag den 11. april
til og med mandag den 18. april

3

