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Brugermøde 2022

Stil spørgsmål til konsekvenserne af den nye
IVD-forordning nu – få svaret på Brugermødet

Vi nærmer os hastigt den 21.-22. september, hvor
DEKS’ årlige brugermøde afholdes på Hotel
Sønderborg Strand.
Vi glæder os til at se jer til to gode dage med
rundvisning på laboratorierne i Aabenraa,
spændende foredrag, en flot firmaudstilling,
networking og middag på Sønderborg Slot.

Specialkonsulent Morten Sichlau Bruun fra lægemiddelstyrelsen gennemgår de væsentligste
konsekvenser og udfordringer der er for
laboratorierne, som følge af skiftet til IVDforordningen.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 5.
september.
Du kan tilmelde dig her: http://dekstilmelding.dk/
Brugermødeprogram onsdag 21. september
Plenum I : Fremtidens laboratorier
Session 2: Nyt i laboratoriet
Brugermødeprogram torsdag 22. september
Samtidige morgensessioner:
Session 3: Corona
Session 4: POCT – Logistik, ressourcer og
kvalitet
Samtidige frokostsessioner:
Session 5: Krav til og værdi af kvalitetssikring
Session 6: Undervisning i kvalitetssikring
Samtidige eftermiddagssessioner:
Session 7: Blod – fra bank til anvendelse
Session 8: Fremtidens diagnostiske værktøjer i
klinisk mikrobiologi
Session 9: Diabetes-diagnostik, har vi en sikker
markør?
Plenum II: Når kroppen sætter hjernen i brand:
Hvorfor er laboratoriet vigtigt i
udredning af autoimmun
hjernebetændelse.
Se det detaljerede program her:
deks.dk/deks-brugermoede/brugermoede-2022/

Du har muligheden for at stille spørgsmål på
forhånd. Skriv dit spørgsmål om IVD-forordningen
til deks@deks.dk med emnelinjen ’IVDspørgsmål’ - så sender vi det til Morten Sichlau
Bruun inden Brugermødet.
Du kan høre foredraget i session 5.1 på Brugermødet
Gitte Henriksen

Nye EQA-programmer
EQA-program til Abekopper
QCMD har lanceret et nyt EQA-program til abekopper, som består af 10 paneler med inaktiveret
abekoppe-virus og andre orthokoppevirus.
EQA-programmet, som kan bestilles via
deksonline.dk, har produktnummer 4353 UK og
koster 3.790 kr.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt.
Karin Heidemann
EQA-program til N-methyl-D-aspartate
receptor
UK NEQAS har lanceret et pilot-program til Nmethyl-D-aspartate receptor (NMDAR).
Der vil være 6 udsendelser a 2 prøver pr. år og
der er kvalitativ bestemmelse.
Der er tilmeldingsfrist den 7. september og det er
gratis at deltage i år.
Kontakt deks@deks.dk, hvis du ønsker at
deltage.
Karin Heidemann

Vi glæder os til at se dig
i Sønderborg
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