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Programmer og Materialer 2023
Kataloget for 2023 kan nu ses på deks.dk
Nye programmer
Du kan finde information om oprettede i år
programmer på side 10 og 11 i kataloget.
I kataloget nævnes bl.a. program 4340 UK
’Kompetencevurdering og instrumentvalideringspanel for immunmonitorering’, som er målrettet
laboratorier, der ønsker at få vurderet eller udvikle
deres kompetencer inden for immunmonitorering
af T-lymfocytter, eller som et led i instrumentvalidering. Det forudsætter deltagelse i 3486 UK
’Immunmonitorering’.
Kontakt gerne DEKS, hvis du ikke kan finde, hvad
du søger.
Bestilling af programmer
For de fleste programmer er der deadline for
bestilling den 30. november 2022. Husk at UK
NEQAS’ udsendelser er forskudt af kalenderåret,
nemlig fra 1. april til 31. marts året efter. Hvis du
bestiller et nyt program fra UK NEQAS, kommer
første udsendelse først efter april 2023. Når du
afmelder et program herfra, deltager du til og med
marts 2023.
Dår Kur
DEKS Brugermøde 2023
DEKS Brugermøde 2023 afholdes den 20. og 21.
september i DGI Byens konferencehus, CPH
Conference, som ligger i hjertet af København
lige ved Hovedbanegården. Denne gang vil det
være muligt at besøge laboratorierne på Herlev
Hospital. Information om DEKS Brugermøde 2023
vil løbende blive opdateret på deks.dk
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HK-materialer – nu med gratis databehandling
På årets DEKS Brugermøde opfordrede en
deltager til, at flere laboratorier indberetter
resultater på HK-materialerne (HK Biokemi, HK
Special, HK HbA1c og HK F-Hæmoglobin), så der
bliver et bedre sammenligningsgrundlag.
Det støtter vi naturligvis op om.
Muligheden for fortsat at lave national
sammenligning er præcis hvad DEKS gerne vil.
Derfor er det fra 2023 gratis at deltage i
programmet 2011 DK ’HK-serien, databehandling’
Karin Heidemann og Morten Pedersen
Kommutabilitetsstudie af Fibrin D-Dimer i
Koagulation (3046 DK)
DEKS har undersøgt om EQA-prøver opfører sig
som patientprøver (kommutabile) på
analyseinstrumenter til Fibrin D-Dimer. Formålet
var at undersøge, om forskelle der ses mellem
metoder, skyldes materiale matrice eller
metodernes forskellighed. Konklusionen af studiet
er, at EQA-prøverne er kommutabile, inden for
den usikkerhed der er behæftet prøveresultatet.
Ud fra en faglig overordnet vurdering, så er der
en tendens til at de EQA-prøver, der er beriget
med Fibrin D-Dimer, opfører sig anderledes, uden
dette dog er signifikant.
DEKS vil gerne takke dem, der har bidraget til det
praktiske arbejde i studiet, herunder Pia Juel
Olsen fra KBA Roskilde; Jeanette Jakobsen
Underbjerg, Tina Adfelt Rasmussen og Jesper
Pedersen fra KBA Nykøbing Falster og Karin
Kynde for hendes rådgivning under studiet
Morten Pedersen og Dår Kur

Labquality Days 2023
DEKS’ finske søsterorganisation afholder deres
årlige kongres ”Labquality Days” i Helsinki den 9.
og 10. februar 2023 - se mere information her:
https://www.labquality.fi/en/news/labquality-daysare-here-again-register-now/

Som altid hører vi gerne fra jer, hvis I har ønsker
til emner eller foredragsholdere – send en mail til
gitte.henriksen@deks.dk
Vi glæder os til at se jer!
Gitte Henriksen
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DEKS Brugermøde 2022
Tak til alle der var med til DEKS Brugermøde
DEKS Brugermøde 2022 blev holdt den 21. og 22. september i Sønderborg, hvor vi også fejrede DEKS’
25-års jubilæum med middag på Sønderborg Slot, det var en dejlig aften med god mad i flotte omgivelser.
Onsdag formiddag var der rundvisning på afdelingen for Blodprøver, biokemi og immunologi samt på
afdelingen for Mikrobiologi på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Vi siger tak for spændende information
om sygehuset og rundvisning på laboratorierne.
Der var 26 spændende foredrag fordelt på 10 meget velbesøgte faglige sessioner. Det var dejligt at se, at
deltagerne havde mange spørgsmål til foredragsholderne, og vi håber, at den nye viden kan hjælpe i
hverdagen hjemme i laboratorierne.
I pauserne kunne man se 4 flotte postere og besøge firmaudstillingen - der var i år 24 spændende stande,
som blev godt besøgt.
Tak til alle der bidrog til DEKS Brugermøde 2022.
Abstracts og præsentationer fra Brugermødet kan findes på deks.dk.

Åbning Brugermøde 2022

Middag på Sønderborg Slot

Gitte Henriksen
Posterkonkurrence
På DEKS Brugermøde i år blev der afholdt en posterudstilling med fire
spændende posters. Posterudstillingen var en stor succes, som fik mange af
dem, der mødte op til brugermødet, til at stoppe op og læse. Dette skyldes
ikke mindst at alle postere var velstrukturerede, som gjorde at læseren blev
guidet igennem emnet og man forstod hovedbudskaberne bag. Ligeledes var
den videnskabelige metode god i alle 4 postere.
Torsdag blev vinderen af posterkonkurrencen fundet. Valget for den bedste
poster faldt på poster nr. 4, fordi emnet i posteren var en smule mere
relevant for brugerne af DEKS.
Posteren var fra Blodprøver og Biokemi, Hospitalsenhed Midt og
Hospitalsenhed Randers med titlen ’Kontroller; hvad kan de egentligt?
Udfordrende kvalitetscases fra en klinisk biokemisk afdeling’.
Alle abstracts til posterne kan ses på deks.dk.
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DEKS Brugermøde 2022
Bolsjekonkurrence om, hvor meget beholder og bolsjer vejer
På årets brugermøde i Sønderborg havde vi en bolsjekonkurrence ved DEKS’ stand.
DEKS har opgjort de indberettede resultater, som spredte fra 123 g til 3.350 g. Resultaterne kan ses her:
Deltageren, der var tættest på den korrekte vægt, var
Dorthe Kristiansen (Nykøbing F, KBA) med et gæt på
898 g. Glas og bolsjer havde en samlet vægt på 895 g.

Karin Heidemann
Spørgeskemaundersøgelse
Vanen tro blev der på DEKS Brugermøde udleveret et spørgeskema, hvor vi bl.a. bad om en generel
evaluering af Brugermødet, DEKS og de EQA-programmer, DEKS tilbyder.
Vurderingen blev foretaget på en skala fra 1 – 5, hvor 5 var ”Meget godt” og 1 var ”Meget dårligt”.
Af de 166 deltagere ved årets Brugermøde modtog vi 51 udfyldte spørgeskemaer, hvilket giver en
besvarelse på 31 %. Resultaterne fra spørgeskemaet viser, at deltagerne er ganske godt tilfredse med
programmet af årets brugermøde.
Session

Emne

Score

Besvarelser

Rundvisning Rundvisning på Aabenraa Sygehus

4,7

30

Plenum I

Fremtidens laboratorier

3,9

49

Session 2

Nyt i laboratoriet

3,7

50

Session 3

Corona

4,7

34

Session 4

POCT – Logistik, ressourcer og kvalitet

3,9

24

Session 5

Krav til og værdi af kvalitetssikring

4,0

39

Session 6

Undervisning i kvalitetssikring

4,2

11

Session 7

Blod – fra bank til anvendelse (Immunologi)

4,4

13

Session 8

Fremtidens diagnostiske værktøjer i klinisk mikrobiologi (Mikrobiologi)

4,8

9

Session 9
Plenum II

Diabetes-diagnose, har vi en sikker markør? (Biokemi)

4,4
4,3

27
27

Når kroppen sætter hjernen i brand

DEKS har trukket lod blandt de indkomne besvarelser og vinderen af en æske chokolade var
Annette Heegaard, Blodbank og Immunologi, Skejby, Aarhus UniversitetshospitalKarin Heidemann
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