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Point-Of-Care-Testing (POCT)

• Definition (ISO-standard 22870 )
–”undersøgelse, der udføres nær patienten og som kan 

medføre en ændring i patientens behandlingsforløb”

• Andre definitioner
– ”analyser udført uden for laboratoriet af 

sundhedsprofessionelle uden laboratoriebaggrund eller af 
patient/borger selv”. 
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Hvorfor POCT ønskes på kliniske afdelinger??

• kortere svartider, hurtigere kliniske beslutninger og dermed 
besparelser på de samlede sundhedsudgifter. 
– forbedret patientbehandling (outcome), 
– reduktion af indlæggelsestid og genindlæggelser, 
– færre ambulante besøg, 
– mere effektive patientforløb 

• et ønske om en mindre invasiv prøvetagning og mindre 
blodforbrug til analysering 
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Konflinkting resultater ved cost-benefit 
analyser vedr. POCT
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Hvorfor læger på klinisk biokemisk 
afdelinger er ofte skeptisk for POCT?

• Forringet kvalitet 

• POCT er dyrt
– POCT udgør 30 % af udgifterne til al in vitro-diagnostik 

– med en årlig stigning på over 10 % i Europa.
– POCT er begrænset til kun en eller få analyser
– Øget totalt ressourceforbrug

• Dobbeltanalyser 

• Manglende svaroverførsel til EPJ
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Udvikling på Kliniske Biokemiske 
afdelinger i de seneste 10-15 år 

• Indførelsen af fuldautomatiseret laboratorieløsninger på 
KBAer
– Reduktion i svartid
– Reduktion i personaleressourcer
– Reduktion i driftsomkostninger
– Konsolidering af produktion på tværs af specialerne

• Stigning af antallet af POCT teknologier, dermed ønsker 
flere POCT løsninger fra kliniske afdelinger 
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POCT-udstyr på Kliniske afdelinger

• POCT-udstyr styret af KBA

– Glucose apparater
• Accu-Chek

– Syre-base apparater

• ABL

– INR (Coaguchek)

• Udstyr anskaffet uden om KBA

– Urinstiks Clinitek apparater 
– Drug testing
– HbA1C
– Kreatinin
– Hydroxybutyrat
– Laktat
– Differentialtælling
– Hb
– ………..listen kan udvides
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Opgaver ifm. drift og udvikling af POCT, 
som er usynlig for kliniske afdelinger

• Lave rationelle POCT-løsninger - på hospitalsniveau

• Være med til at afgøre om POCT den rigtige løsning

• Faglig evaluering af POCT udstyr 

• Være med til at vælge det rigtige udstyr og utensilier

• Forestå vedligehold og kvalitetssikring

• Forestå Oplæring/ gentræning, 

• Etablere IT-løsning, der sikrer dokumentation

• Support ved problemer

• Udarbejdelse og opdatering af instrukser 
• Medvirke til at afdelingerne overholder krav i Den Danske 

Kvalitetsmodel
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Udfordringer

• Opgaver i POCT gruppen er tidskrævende og ikke hænger 
sammen med personel ressourcer

• Alle medarbejder i POCT gruppen har også andre opgaver. 
Afklaring i stillingsbeskrivelse er nødvendigt- ?? % del af 
arbejdstiden bruges i POCT aktiviteter. 

• IT kobling af POCT udstyr er ressource krævende og tager 
alt for lang tid.

• Kliniske afdelinger er ikke klar over opgaver relateret ifm. 
indførelsen af POCT
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Overvågning og styring POCT løsninger 
på det enkelte hospital: POCT-råd

• POCT-rådet er en multidisciplinær sammensætning

• Fungerende POCT-råd længerevarende ønske fra 
KBA 

• Mulighed for at afvise behov for POCT-udstyr med 
henvisning til cost-benefit for hele hospitalet

• Mindske anskaffelsen af uautoriseret POCT-udstyr



Vakur Bor

Ny arbejdsgang ved håndtering af nyt 
POCT udstyr ønske på Esbjerg Sygehus



Vakur Bor

En uklar punkt!!!! Økonomi

• Hvem afholder ekstra-udgifter ifm, drigt og udvikling af ny 
POCT??

• Der findes ikke værktøj specifikt rettet mod en økonomisk 
model for nye POCT-løsninger. 
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Endelig godkendelse procedure af POCT-
løsning på Esbjerg Sygehus

• KBA udarbejder en oversigt budget ifm. det nye POCT-udstyr, der dækker 
total omkostninger i udstyrets levealder.

• Klinisk afdelingsledelse godkender budget og totalomkostninger.

• Mini MTV'en og budget fremlægges for POCT-rådet. 

• Efter godkendelsen af POCT rådet, skal der laves en indstilling til direktionen 
om anskaffelse af ny POCT og implementering på SVS inkl. økonomi. 

• Efter godkendelsen af direktionen, udarbejdes en samarbejdsaftale mellem 
rekvirerende afdeling og KDA, hvor budget og servicevilkår fremgår.  
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Udgifter forbundet med indførelsen af en 
ny POCT-løsning
• Vurdering og evaluering af POCT-udstyr 
• Udarbejdelse af businesscase sammen med den kliniske afdeling
• Udarbejdelse af samarbejdsaftale
• Initial validering

• Undervisning
– udarbejdelse af undervisningsmateriale
– faste årlige udgifter til licens for middleware-IT-integration ved e-læring i 

Plan2Learn
– gentræning/recertificering hvert andet år

• Udarbejdelse og opdatering af instrukser
• IT-opkobling, der muliggør svarafgivelse til patientjournal i EPJ Syd
• Service/fejlfinding/vedligehold af POCT-udstyr
• Kvalitetssikring
• Audit
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POCT udgifter kliniske afdelinger fremover 
skal afholde 

• En opstartsudgift
– ressourceforbrug ifm. implementering af en POCT-løsning
– et engangsbeløb

• De løbende udgifter
– ressourceforbrug ifm. løbende opgaver relateret til en 

POCT-løsning i udstyrets levealder
– opkræves løbende en gang årligt

• Udgifter ifm. add-on POCT-udstyr 
– En mindre opstartsudgift +en årlig udgift til de løbende 

opgaver forbundet med ved indkøb af add-on POCT-udstyr
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Et eksempel for beregning af udgifter ifm. 
etablering af ny POCT-udstyr
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Et eksempel for beregning af udgifter 
ifm. indkøb af ADD-ON POCT-udstyr



Vakur Bor

Konklusion og perspektiver

• Den første lokale transparent økonomi model for POCT udgifter, der afdækkes af 
kliniske afdelinger på SVS

• Dette dækker ikke 100% af vores ressourcer forbrug, men  den først skridt……

• Der var en øjne åbner for kliniske afdelinger, som tror at alle laboratorier 
ydelser er gratis

• En slags anerkendelse fra kliniske afdelinger for det kæmpe arbejde etableres af 
KBA  i forbindelse med POCT.

• Kliniske afdelinger bliver måske mere omhyggelig med deres ønsker om POCT 
udstyr, når de selv betaler en del af udgifterne.

• Ønskes ensartet en økonomisk model for nye POCT-løsninger regionalt eller 
nationalt.
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